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RESUMO 
 
 

 
O presente trabalho tem como objetivo estudar o modelo de financiamento da cultura adotado 
pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e refletir sobre sua contribuição para o 
desenvolvimento da cultura no Nordeste. Considerada a principal instituição financeira da 
América Latina voltada para o desenvolvimento regional, o BNB foi criado em 1952 com o 
objetivo de fomentar o progresso da região Nordeste e sua estruturação econômica. Desde 
então, a instituição apóia políticas públicas do Governo Federal, atraindo investimentos do 
setor privado, disponibilizando crédito para o setor produtivo e financiando obras de 
infraestrutura. Nos 57 anos de existência do BNB, a cultura nunca foi levada em consideração 
em seu planejamento estratégico, até o ano de 2003, quando o banco criou uma área 
responsável pela Gestão da Cultura que, pela primeira vez, inseriu a questão cultural no 
debate e no plano de desenvolvimento da região. Com este estudo propõe-se uma análise 
sobre esta mudança de diretriz e os mecanismos utilizados por esta gestão, avaliando sua 
coerência com as reflexões atuais sobre Cultura e Desenvolvimento, Gestão Cultural e 
Política Cultural. Este estudo levará em consideração, principalmente, o relato de quem 
executa e gere as políticas culturais do BNB. O trabalho também analisa documentos sobre os 
resultados destes programas e seus objetivos, contribuindo desta forma, para uma melhor 
compreensão sobre temas como políticas públicas, políticas culturais, cultura e 
desenvolvimento no Nordeste do país. 

 
Palavras-chave: Banco do Nordeste; Estado; Nordeste; Gestão cultural; Políticas culturais; 

Políticas públicas; Financiamento da cultura; Economia da cultura; Indústria 
criativa, cultura e desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The present research aims to study the financing model of culture adopted by the Bank of 
Northeast of Brazil (BNB, Banco do Nordeste do Brasil) and reflect on their contribution to 
the development of culture in the Northeast. Considered the leading financial institution in 
Latin America focused on regional development, the BNB was created in 1952, and its 
mission was to promote the progress of the Northeast and the structuring of this region’s 
economy. Since then, the institution supports policies of the Federal Government which 
attract private sector investments by providing credit to the productive sector and by funding 
infrastructure projects. Over BNB’s 57 years of existence, culture never took part of the 
bank’s agenda and strategic planning until the year 2003, when a Culture Management 
department was created; for the first time, cultural issues along with a development plan for 
the region was on debate. With this study we propose a review about this change of policy 
and mechanisms used by this management, assessing their consistency with current thinking 
on Culture and Development, Cultural Management and Cultural Policy. The study will 
consider mainly the story of who runs and manages the cultural policies of the BNB. The 
work will also focus on analysis of documents on the results of these programs and their 
objectives, thus contributing to a better understanding on such subjects as public policy, 
cultural politics, culture and development in the Northeast. 

 
Keywords: Bank of Northeast; State; Northeast; Cultural management; Cultural policy; 

Public policy; Financing of culture; Economy and culture, culture and 
development. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cultura é um conceito que tem chamado a atenção na agenda contemporânea, devido 

seu caráter transversal, ou seja, a capacidade de trabalhar com níveis e campos de análise que 

dialogam com as mais diversas áreas do conhecimento. O foco das preocupações deste 

trabalho, contudo, é a articulação entre cultura e desenvolvimento. 

Veremos que as estratégias de desenvolvimento devem considerar a cultura como 

elemento constitutivo da vida social e esta é, por sua vez, fonte interminável de produção 

simbólica. A cultura também passa a ser compreendida como atividade que permite a inclusão 

social e a geração de riquezas. A produção de bens e serviços culturais permite, portanto, a 

coexistência entre o valor econômico e simbólico; o tangível e o intangível, exigindo a 

interferência do Estado, através de políticas públicas articuladas, para que o fluxo simbólico 

seja promovido e a produção cultural encontre um ambiente favorável para sua 

sustentabilidade.  

A partir da experiência do Banco do Nordeste (BNB), analisaremos uma perspectiva 

de inserção da cultura a partir de uma política de desenvolvimento. Discutiremos também os 

principais desafios e dificuldades da instituição ao adotar a cultura como um dos principais 

vetores de desenvolvimento da região Nordeste. Estudaremos ainda os mecanismos de 

financiamento da cultura adotados pelo BNB, analisando seus resultados e contribuições para 

a cultura nordestina.  

O primeiro capítulo deste estudo traz um breve histórico das políticas culturais no 

mundo contemporâneo e alguns conceitos que contribuem para entender a atuação do BNB, 

seu alinhamento às políticas públicas do país e como elas podem contribuir para o 

desenvolvimento da região Nordeste. Trata também dos instrumentos disponíveis de 

financiamento à cultura na atualidade, destacando as vantagens e problemas de cada um, 

culminando num balanço sobre o financiamento da cultura no Brasil, incluindo uma análise 

crítica das mudanças propostas no governo Lula à legislação vigente. 

No segundo capítulo apresentaremos o histórico do BNB, sua estrutura e 

organograma. Neste tópico, busca-se ainda esmiuçar alguns conceitos de desenvolvimento e 

sua relação com a cultura, utilizando como pano de fundo o modelo de desenvolvimento 

econômico adotado no Nordeste do Brasil nos últimos 50 anos. Neste capítulo, abordaremos a 

história da inserção da cultura nas prioridades do Banco e, em seguida, apresentamos a 

arquitetura de fomento à cultura adotada de modo a explicitar melhor sua estrutura, orçamento 

e principais instrumentos de financiamento. 
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Por fim, o terceiro capítulo busca evidenciar o relacionamento do BNB com o MinC e 

os benefícios obtidos desta relação. Investigaremos os números e resultados do instrumento de 

maior visibilidade do Banco no apoio a cultura, o Edital do Programa BNB de Cultura, desde 

sua criação, em 2005, até o ano de 2010. 

Para a realização deste trabalho, entrevistamos o Presidente do BNB, Roberto Smith, 

economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), a quem se atribui a 

iniciativa do reconhecimento da importância da cultura como instrumento imprescindível ao 

desenvolvimento do Nordeste. 

Registramos também os depoimentos de diferentes personagens envolvidos com a área 

cultural no BNB, dentre elas, o primeiro gestor do Ambiente de Gestão da Cultura, Henilton 

Menezes, que hoje ocupa o cargo de Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura do MinC; 

Alcino Brasil, sucessor de Henilton e atual gestor do Ambiente desde janeiro de 2010; 

Carmem Paula Vasconcelos Menezes, gestora do Centro Cultural de Fortaleza durante cinco 

anos e atual assessora do Ambiente; Antônio Mário Nogueira, Coordenador do Edital do 

Programa BNB de Cultura desde 2007. É importante mencionar que a escolha de Henilton, 

Carmem Paula e Alcino Brasil se fez devido às suas participações na equipe de implantação 

do primeiro Centro Cultural do Banco em Fortaleza, ainda no ano de 1998, o qual é 

considerado marco inicial das atividades do Banco na área de cultura, embora tivesse um 

propósito diferente do atual, ou seja, objetivava apenas o ganho de visibilidade positiva para o 

Banco.  

O trabalho aqui apresentado tem por base a observação participante decorrente do fato 

do autor encontrar-se vinculado ao BNB como assessor de comunicação e participar de uma 

série de atividades ligadas ao processo de seleção do Edital do Programa BNB de Cultura e da 

análise dos projetos de patrocínios sob a responsabilidade da área de comunicação social do 

Banco. Este fato permitiu um conhecimento mais aprofundado do assunto, seus trâmites, 

processos, atores, estruturas e dificuldades que podem ser melhor acompanhados e percebidos 

com a participação na rotina diária de trabalho nesta instituição. 

Foram consultados documentos do Banco, normativos, editais, reportagens publicadas 

em jornais e revistas, políticas de patrocínio e diretrizes culturais registradas no portal do 

BNB; cartilha publicada pelo Ambiente de Gestão da Cultura, a qual traz informações sobre o 

financiamento da cultura; os dados estatísticos sobre os resultados do Edital do Programa 

BNB de Cultura; referências acerca de políticas culturais, cultura e desenvolvimento e 

economia da cultura. Todas as referências consultadas serviram de fio condutor para a análise 

crítica aqui empreendida sobre atuação do Banco. Além disso, consultamos a legislação 
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vigente de incentivo a cultura, o novo Projeto de Lei que institui o Programa Nacional de 

Fomento e Incentivo à cultura (PRONAC), documentos do Ministério da Cultura, entrevistas 

com o Ministro na imprensa, resultados sobre as aplicações do Fundo Nacional de Cultura e 

os incentivos fiscais a fim de melhor entendermos a política de financiamento existente no 

Brasil e suas principais consequências. 

A escolha do tema é justificada pela importância do BNB entre os atores que executam 

políticas de financiamento a cultura na região nordeste do Brasil. Verifica-se que entre 2005 e 

2010, ou seja, em apenas cinco edições do Edital do Programa BNB de Cultura, por exemplo, 

o Banco investiu R$ 18,5 milhões em 1 131 ações de cultura, em 474 municípios de sua área 

de atuação através do patrocínio direto, ou seja, sem a utilização de incentivos fiscais (BNB, 

2010b). 

O modelo de financiamento do Banco é baseado em dois principais instrumentos: 1) a 

concessão de crédito para o setor produtivo da cultura através de recursos financeiros 

reembolsáveis e 2) o Edital do Programa BNB de Cultura, que disponibiliza recursos 

financeiros para a produção cultural sob a forma de patrocínio direto, ou seja, recursos não 

reembolsáveis.  

A prática do incentivo fiscal pelo Banco do Nordeste ainda é incipiente, tendo sua 

prática iniciada em 2009 e ainda não possui regras particulares para sua seleção, portanto não 

será foco de atenção deste trabalho, não deixando de levar em consideração para este fato no 

exercício das conclusões. 

A presente pesquisa concentra-se no Edital do Programa BNB de Cultura por se tratar 

do instrumento de maior visibilidade e que, por sua vez, tem atraído outras instituições como 

o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), devido a sua capilaridade e capacidade de 

chegar aos municípios mais longínquos do Nordeste. Por isso é importante mencionar que o 

Edital lançado em 2009 contou com a adesão do BNDES, sendo disponibilizados R$ 6 

milhões para projetos de cultura, representando, neste último ano, mais da metade dos 

recursos disponibilizados pelo BNB para cultura, na forma de edital, nos primeiros quatro 

anos. 

Acreditamos que as reflexões aqui realizadas sobre a experiência do BNB possam 

contribuir de algum modo para outras pesquisas que busquem avaliar formas de se fazer 

política pública com abrangência regional, traçar críticas construtivas ao modelo e apontar 

para uma gestão mais eficaz dos recursos públicos destinados à cultura no Nordeste. 
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1 POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL 

 

Neste capítulo desenvolveremos uma breve exposição teórica sobre as políticas 

culturais no mundo contemporâneo, destacando algumas de suas principais proposições as 

quais serviram de base para o debate que se implantou mais recentemente no Brasil sobre 

diversidade e democracia cultural.  

Com este propósito, abordaremos desde a criação do Ministério dos Assuntos 

Culturais na França por André Malraux em 1959, considerado por Albino Rubim (2009) 

como o momento fundador das políticas culturais no Ocidente, a criação da Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a expansão da ideologia 

neoliberal e o consequente afastamento do Estado em todas as áreas de atuação na década de 

90, até sua reaproximação pelo governo brasileiro em 2003. Em seguida articularemos alguns 

conceitos de política cultural com o intuito de melhor elucidar as reflexões contidas em nossa 

investigação.  

No final do capítulo apresentaremos um balanço sobre o financiamento à cultura no 

Brasil, fazendo uma comparação entre os investimentos oriundos do incentivo fiscal e do 

Fundo Nacional de Cultura (FNC). Traçaremos algumas críticas ao modelo em vigor, as 

dificuldades para consolidação de instrumentos alternativos ao incentivo e faremos uma 

análise das mudanças propostas no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva à 

legislação vigente. 

 

1.1 POLÍTICA CULTURAL 

 

A primeira discussão do tema ‘políticas culturais’ tratava-se, fundamentalmente, de 

articular Cultura e Nação. Ou melhor, de assimilar e desenvolver o papel estratégico da 

cultura na construção e consolidação do nacional (RUBIM, 2009, p. 09). Não poderíamos 

iniciar uma abordagem sobre política cultural sem deixar de falar de Mecenato. O termo 

mecenas deriva de Caio Clínio Mecenas, influente conselheiro do imperador romano Otávio 

Augusto (31 a.C-14 d.C.) que formou um círculo de intelectuais e artistas, realizando um 

memorável trabalho de acolhimento e estímulo à cultura da época (RUBIM, 2005, p. 54). 

 Mecenas foi o grande responsável pela preservação da famosa obra Eneida de 

Virgílio, e também dos trabalhos de Horácio e Ovídio. Entretanto o apoio implicava na adesão 

destes artistas ao Império Romano e à figura do imperador e como afirma Rubim (2005, p. 
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55), todo incentivo à cultura orientava-se por um claro interesse de legitimação política, de 

glorificar o Império Romano, os governos e imperadores. 

O mecenato ao longo da história serviu ao interesse das mais variadas instituições, 

desde a Igreja Católica à aristocracia e a burguesia ascendente. Como se sabe, as relações 

entre política e cultura já são bem antigas: remontam à tradição do pensamento sócio político 

ocidental que remete, frequentemente, à questão da legitimação do Estado Nação moderno. 

Pode-se dizer que, neste momento, a cultura era utilizada essencialmente como instrumento 

político.  

Rubim também indaga (2005, p. 56) que apesar de usa origem estatal, o mecenato, ao 

longo da história, foi encampado pela sociedsde civil e sua multiplicidade de organizações e 

que no mundo contemporâneo manteve pouca dependência do estado e as mudanças ocorridas 

na configuração moderna de estado nação redefiniram suas relações com o campo cultural: 

 
O Estado moderno manteve expedientes de mecenato e outros similares, com a 
“escolha” e o previlégio de intelectuais e artistas oficiais, buscando legitimidade 
através da utilização instrumental da cultura, muitas vezes impregnando-a de 
ideologias. (RUBIM, 2005, p. 55-56).  

 

Contudo, três períodos podem se constituir como fundadores das políticas culturais: as 

iniciativas político-culturais da Segunda República Espanhola nos anos trinta; a instituição do 

Arts Council na Inglaterra, na década de quarenta, e a criação do Ministério dos Assuntos 

Culturais na França, em 1959. Mas podemos destacar a criação do 1º Ministério responsável 

pela Cultura na França, por André Malraux, como marco para a implantação de uma política 

cultural no ocidente, e utilizaremos como ponto central neste texto, conforme se refere Albino 

Rubim: 

A criação do Ministério dos Assuntos Culturais na França, com André Malraux em 
sua direção, pode ser tomada como este momento fundacional das políticas 
culturais, pelo menos no ocidente. [...] A missão de Malraux não foi apenas instituir 
o primeiro ministério da cultura existente no mundo, mas conformar uma dimensão 
de organização nunca antes pretendida para uma intervenção política na esfera 
cultural (RUBIM, 2009, p. 2).  
 

André Malraux cria o primeiro modelo de políticas fundamentado na democratização 

da cultura. Esse Ministério adota como estratégia a implantação de casas da cultura 

administradas pelo Governo Federal e que tem como premissa oferecer um espaço gratuito 

para pessoas que queiram ter acesso aos produtos e bens culturais. 

 
A intervenção do novo Ministério objetivava também a retomada do poderio cultural 
francês no ocidente e no mundo, bastante abalado no período posterior à Segunda 
Guerra Mundial, mas subordinava claramente esta perspectiva política a uma 
finalidade cultural (RUBIM, 2009, p. 3).  
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Rubim destaca a importância do Ministério de Malraux na mudança das relações entre 

política e cultura, onde esta deixa de ser instrumentalizada e passa a ser o fim e a política, por 

sua vez, apenas o recurso para atingir este fim. O Ministério francês inaugura ações ligadas à 

preservação, à difusão e ao acesso democratizado de seu patrimônio cultural. 

Rubim (2009) afirma que este modelo foi marcado por uma gestão centralizadora, 

estatista e ilustrada, com um nítido viés de atenção para os aspectos estéticos e artísticos. 

Malraux permanece no Ministério por dez anos até a queda do governo do General Charles de 

Gaulle, nos movimentos civis de 1968. 

Os movimentos estudantis ocorridos em maio de 1968, na França, tinham na pauta de 

suas reivindicações não apenas repensar os conceitos estabelecidos, mas propor uma mudança 

nas práticas hierárquicas vigentes, atingindo e abalando a visão elitista de cultura ainda muita 

restrita às artes. O modelo substituto sugere uma definição mais ampla da cultura, buscando 

reconhecer a diversidade de formatos e a integração entre cultura e vida cotidiana. 

A experiência dos movimentos culturais franceses ganha repercussão internacional, a 

ponto de a Organização para Nações Unidas (ONU) reformular sua política no campo da 

cultura, através da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) que influenciará toda comunidade internacional, inclusive, países sob tutela 

ditatorial, como o Brasil no início da década de 1970. 

As temáticas que marcaram a conferência inaugural da UNESCO de 1970 buscaram 

impulsionar a atuação dos Estados na atividade cultural e a participação ativa da população na 

cultura, enfatizando o ser humano como princípio e fim do desenvolvimento (RUBIM, 2009, 

p. 7). A UNESCO também propõe aos governos que reconhecessem explicitamente as ações 

culturais como intrínsecas às suas políticas públicas (REIS, 2007, p. 140).  

Desta forma, novos temas foram introduzidos por demanda dos movimentos civis, de 

modo a provocar mudanças nas pautas dos programas políticos de governo como, por 

exemplo, ecologia, diversidade cultural, orientação sexual, cultura popular etc. O cenário da 

política contemporânea se amplia e a cultura deixa de ser o meio para tornar-se o fim; agora a 

política é um meio necessário para atender os anseios da população. 

Diante desta nova configuração, o Estado moderno foi obrigado a atender essas 

demandas oriundas de diversos setores, e passou a assumir a prestação de serviços 

educacionais e culturais, requeridos e conquistados pela sociedade.  

Além do mecenato e da ação do Estado, o mercado emerge como outro personagem 

importante para a organização e financiamento da cultura, principalmente no mundo 

capitalista recente. Conforme explica Rubim (2005, p. 57), a emergência de um mercado 
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consumidor de cultura, no final do século XVIII, e o começo da mecanização da produção da 

cultura no século XIX, através do surgimento de novas tecnologias de reprodução para um 

consumo mais amplo, apontam para uma nova relação entre cultura e mercado. 

O aparecimento deste mercado consumidor possibilitou a inserção de novas relações 

de trabalho e o advento de novas profissões como os produtores culturais, organizando a 

produção da cultura sob a égide do lucro mercantil. Cresce, a partir deste momento, o 

reconhecimento da importância do elemento simbólico no mercado moderno de bens 

culturais. Essa tendência de valorização da dimensão simbólica parece impregnar vastos 

domínios da produção e disseminação cultural. 

Mais recentemente, a hegemonia do modelo neoliberal adotado na maioria das 

sociedades ocidentais, ocasionou o colapso destas primeiras iniciativas devido ao gradual 

afastamento do Estado em quase todas as áreas de atuação, inclusive a cultura. Por 

conseguinte, gerou um esvaziamento do tema políticas culturais nos cenários internacional e 

brasileiro, agravado pela tentativa de delegar ao mercado a tarefa de regular a questão 

cultural. Desse modo, as políticas de financiamento cultural são abandonadas às leis de 

incentivo e tratadas como política cultural. 

O novo jogo de forças econômicas no cenário mundial possibilitou que as décadas de 

80 e 90 do século XX fossem marcados por uma lacuna nas atividades da UNESCO. É 

presumível que a saída dos Estados Unidos e da Inglaterra da organização, em sinal de 

protesto por não concordarem com o posicionamento e atuação desta instituição em assuntos 

de política cultural, afetou substancialmente seus projetos. É importante destacar que estes 

dois países consideram que a cultura deva ser tratada como qualquer outra mercadoria, e as 

discussões sobre o tema devem ser orientadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e não pela UNESCO (RUBIM, 2009, p. 9). Certamente esse novo contexto implicou no 

redirecionamento no horizonte das políticas culturais. Pode-se também acrescentar a esse 

quadro a aceleração da economia de mercado e o avanço da democracia neoliberal como 

fatores que contribuíram para o afastamento do Estado da esfera cultural. 

Contudo, se num primeiro momento o avanço inconteste da globalização e das 

políticas neoliberais provocou o distanciamento da esfera pública das práticas artísticas e 

culturais, a intensificação dos movimentos pelos direitos civis possibilitou que grupos de 

identidade ancorassem suas reivindicações na legitimação de suas diferenças culturais. Parece 

claro que, como resultado desse processo de reconhecimento das alteridades, se instaura uma 

crescente reconfiguração de valores que trarão repercussão nas formas de representação e 

valorização da cultura contemporânea.  
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Surpreendentemente, ou não, a globalização também acaba por valorizar o local e o 

regional, como se estes fossem capazes de influenciar e ser influenciados por outros locais. 

Albagli (1999, p.11) explica, por exemplo, que o processo de globalização não significa o fim 

de toda identidade territorial estável, mas que, ao contrário, cada sociedade ou grupo social é 

capaz de preservar e desenvolver seu próprio quadro de representações, expressando uma 

identidade ao mesmo tempo espacial e comunitária em torno da localidade. A dimensão 

cultural atua aqui como um “um fio invisível que vincula os indivíduos ao espaço” 

(SÉNÉCAL, 1992 apud ALBAGLI, 1999, p. 11), marcando uma certa ideia de diferença ou 

de distinção entre as comunidades.   

Desse ponto de vista, acredita-se que, ainda que paradoxalmente, a globalização tem 

provocado menos a homogeneidade ou a uniformidade, e mais, ao inverso, o aumento da 

diferenciação e da complexidade cultural (WALLERSTEIN, 1991 apud ALBAGLI, 1999, p. 

12), “As identidades ligadas ao lugar tornaram-se mais importantes em um mundo onde 

diminuem as barreiras espaciais para a troca, o movimento e a comunicação”, observa Harvey 

(1993, p. 4 apud ALBAGLI, 1999, p. 12). 

Albagli (1999, p. 12) conclui que o desenvolvimento das redes de comunicações vem 

permitindo que se amplie a consciência sobre a diversidade cultural existente no mundo, por 

meio do contato com o variado leque de culturas locais.  

Diante deste paradigma, o tema da diversidade cultural vem à tona. A UNESCO 

publica a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural em 2001. Desta forma, a 

instituição propõe uma retomada do Estado na execução e formulação de políticas culturais, 

afirmando que, no campo da cultura, não devemos apenas proteger a diversidade cultural e 

sim estimular, criar, difundir e respeitar (UNESCO, 2002).  

Por outro lado, a nova sociabilidade imposta pela globalização exige que as políticas 

culturais devam ser capazes de articular as dimensões nacionais, locais, regionais e globais 

(RUBIM, 2009, p. 19). 

No Brasil, a emergência recente das políticas culturais é nitidamente gerada com a 

chegada ao poder do presidente Lula, em 2003. O novo governo, apesar de ainda não ter 

enfrentado devidamente o problema das leis de incentivo herdadas pelos governos anteriores 

como a política cultural oficial do país, recolocou na agenda pública o tema das políticas 

culturais e da responsabilidade do estado nacional com relação ao desenvolvimento da cultura 

(RUBIM, 2009, p. 19). 

A partir daí, o que vemos na atualidade é que as políticas culturais deixaram de ser o 

monopólio dos estados nacionais, como ocorreu historicamente, e passam a ser formuladas e 
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operadas por diferenciados agentes político-culturais, com base em interesses bastante 

diversificados e, ao mesmo tempo, contraditórios. Assim, as políticas culturais devem ser 

desenvolvidas em interação com fluxos provenientes das dimensões nacionais, globais, 

regionais e locais, mas também buscando incorporar e articular um conjunto bastante variado 

de agentes culturais; estados nacionais, sub-nacionais (estaduais e municipais), supra-

nacionais (organismos multilaterais); sociedade civil; empresas; grupos sociais e culturais. 

O Estado não pode mais ser concebido como um ator monolítico, mas como um denso 

sistema de múltiplos atores. E este desafio pode e deve ser enfrentado através da construção 

de efetivas políticas públicas de cultura, nas quais os diferentes agentes culturais sejam 

incluídos e tenham garantias de participação e deliberação. 

Na concepção de Rubim (2007a, p. 151), os procedimentos envolvidos na confecção 

de tais políticas públicas também são essenciais. A governança da sociedade, na atualidade, 

transcende o estatal, impondo a negociação como procedimento usual entre os diferentes 

atores sociais. Somente políticas submetidas ao debate e crivo públicos podem ser 

consideradas, substantivamente, políticas públicas de cultura. Desta forma, estas podem ser 

desenvolvidas por uma pluralidade de atores políticos e sociais e não somente pelo Estado. 

Rubim (2009) destaca que a diversidade cultural deve ser imaginada como campo de 

forças, em continuada tensão. Em lugar de um mero acervo multicultural, a diversidade 

cultural deve interpelar as políticas culturais com suas tensões, contradições, dilemas, 

impasses e desvios. 

Por fim, acreditamos que o estudo das formulações e práticas das políticas culturais 

contribui para o desenvolvimento cultural e social do país, pois, conforme defendido por 

Rubim (2007a, p. 158), uma das metas pretendidas pelas políticas públicas de cultura será 

sempre o desenvolvimento da cultura e, simultaneamente, a conformação de uma nova cultura 

política, que contemple e assegure a cidadania cultural. 

 

1.2 FINANCIAMENTO DA CULTURA 

 

Segundo Yacoff Sarkovas (2005), a cultura é questão de interesse público e, por tal 

motivo, requer políticas de investimento do Estado, como educação, saúde, transporte e 

segurança. Sarkovas afirma que os governos têm a responsabilidade de estabelecer objetivos, 

elaborar estratégias e investir no desenvolvimento cultural, o que significa interagir com 

inúmeros agentes não governamentais, financiar, estimular produção de pesquisa, formação, 

criação, produção, distribuição, intercâmbio e preservação, e garantir a todos condições 
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amplas de acesso, fruição e produção cultural. Para tanto, o Estado deve estipular no 

orçamento público recursos financeiros suficientes para implementar suas políticas culturais, 

o que implica, confrontar a cultura com outras áreas de interesse público.  

A cultura poder ser financiada por uma variedade de fontes públicas, compreendidas 

nas suas esferas federal, estadual e municipal, e privada, abrangendo empresas, pessoas físicas 

e organizações sem fins lucrativos. Para Reis (2003, p. 149), a compreensão dos 

entrelaçamentos entre as esferas públicas e privadas e a forma como se complementam é 

primordial para formar o quadro maior do financiamento à cultura. 

Contudo, o crescimento do pensamento neoliberal na década de 1990 resulta no 

afastamento do Estado de responsabilidades básicas como, por exemplo, prover à população 

serviços de saúde, segurança; e com a cultura não foi diferente. A ideologia neoliberal tinha 

como imperativo o encolhimento do Estado e a gradativa entrega de suas responsabilidades ao 

mercado. Desta forma, torna-se fácil explicar uma maior participação do setor privado no 

financiamento à cultura diante das constantes reduções orçamentárias do governo nessa área.  

De fato, o setor privado constitui uma significativa fonte de recursos ao financiamento 

da cultura, sobretudo, se os incentivos à sua participação estiverem concatenados aos da 

política pública. Quando não há contrapartida pública para projetos financiados pelo setor 

privado, principalmente se esta for a principal fonte de financiamento à cultura, podem 

ocorrer consequências desastrosas ao desenvolvimento da cultura de um país, como, por 

exemplo, o desaparecimento de manifestações populares ou fechamento de equipamentos 

culturais importantes para manutenção da expressão de artes de vanguarda. A pesquisadora e 

gestora pública Ana Carla Fonseca Reis destaca: 

 
A participação do governo no financiamento e na distribuição da produção cultural 
não pode ser totalmente substituída pela iniciativa privada. Antes de intervir 
diretamente na cultura, o governo deve direcionar a produção e a distribuição da 
cultura no país, usando a flexibilidade e a força de uma política cultural clara 
(REIS, 2003, p. 150).  
 

Estas consequências ocorrem porque os setores públicos e privados apresentam 

diferentes motivações, públicos, objetivos e articulações, que caracterizam participações 

distintas no setor cultural. O envolvimento de uma empresa em projetos culturais se dá através 

do patrocínio ou investimento, sendo essencialmente motivado por interesses comerciais 

(REIS, 2003, p. 150). O Estado, por sua vez, tem a obrigação de proteger e desenvolver a 

cultura através de ações sem direcionamento comercial e dispô-la ao alcance da maior parcela 

possível da população. É verdade que o governo também pode ser reconhecido por seu apoio 

a determinados projetos culturais de caráter mais comercial, mas o critério de visibilidade não 
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deve ser objeto maior de sua preocupação. O Estado tem o papel fundamental na promoção da 

cultura, assegurando a diversidade estética e de formatos, o amplo acesso público às artes, 

garantindo que a população possa usufruir e produzir cultura, preservando, consequentemente, 

a identidade de um povo. O setor privado tem objetivos de mercado e necessita de 

justificativa comercial para investir em um determinado projeto cultural. 

Reis (2003, p. 151) destaca que o Estado busca articular sua política cultural com a 

política traçada para os outros setores em que atua e de que dispõe: econômico (pela 

economia da cultura), social (organizando, fomentando e incentivando projetos 

socioculturais), educacional (promovendo a integração entre as políticas cultural e 

educacional), tecnológico (utilizando a tecnologia como forma de impulsionar a criação e a 

difusão culturais), de relações exteriores (admitindo que a cultura seja o espelho da imagem 

de um país, promotora e chamariz de investimentos e de turismo), além de, internamente, 

garantir a coerência da política cultural adotada pelas três esferas do governo (federal, 

estadual e municipal). 

O financiamento à cultura pode ser realizado através do financiamento público direto, 

indireto e do financiamento privado.  

No financiamento público direto, o governo assume a responsabilidade financeira dos 

projetos, seja na manutenção de instituições culturais públicas como museus, teatros, 

orquestras e centros culturais ou pela definição da programação que o equipamento cultural 

público oferece. Desta forma, o governo cria condições de acessibilidade à população e 

também favorece o seu direito de produzir a cultura. O financiamento público direto, também 

pode ocorrer através do subsídio a artistas ou no apoio financeiro para realização de um 

projeto cultural, ambos selecionados a partir de critérios determinados pelo Estado. 

Preocupados com projetos de grande importância para o desenvolvimento da produção 

cultural ou com a manutenção de patrimônios já existentes, os governos também criam fundos 

de financiamento à cultura com o objetivo de dispor recursos públicos para projetos que não 

despertam o interesse da iniciativa privada. Para Reis (2003, p. 154), os fundos representam 

para a sociedade um eixo primordial de consecução da política cultural pública. 

O financiamento público indireto se dá através das leis de incentivo: instrumentos 

pelos quais o governo disponibiliza parte de sua arrecadação tributária, possibilitando que as 

empresas invistam em projetos culturais previamente aprovados pelo governo ou que 

direcionem seus recursos para fundos de cultura. Isto significa que o governo financia 

indiretamente a cultura por meio de orçamento que é deduzido dos impostos a pagar por 

pessoas físicas ou jurídicas. 
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As leis de incentivo, geralmente, ocorrem de três formas: doação que proíbe a 

divulgação comercial do incentivo, patrocínio que prevê a exploração comercial do incentivo 

e investimento, o qual permite que o incentivador participe dos lucros obtidos com a 

realização do projeto cultural. 

O financiamento público indireto também pode ocorrer através dos cheques culturais, 

chamados no Brasil de Vale Cultura. A exemplo do que ocorre com os tickets refeição, são 

vales com valor preestabelecido, em que as empresas optam por fornecer como benefício ao 

trabalhador e que podem ser utilizados em qualquer estabelecimento cultural, desde que sejam 

cadastrados previamente pelo Estado. Em contrapartida ao benefício, as empresas recebem a 

dedução dos impostos a pagar. 

O governo também utiliza os incentivos fiscais para estimular o consumo de 

determinados bens ou serviços culturais através de redução de alíquotas de impostos ou até 

sua isenção. No Brasil, por exemplo, a importação de produtos culturais estrangeiros como 

vídeos, CDs e DVDs, é sujeita a incidência de impostos, enquanto os livros e revistas são 

isentos de tais encargos. 

Como vimos, o financiamento privado pode incorrer das leis de incentivo, mas 

também poderá ocorrer, em menor escala, através da doação de recursos diretos da empresa 

na forma de patrocínio, sem a utilização das leis de incentivo fiscais. É o caso do Banco do 

Nordeste, objeto deste estudo, que pouco utiliza o incentivo fiscal e a maior parte do apoio a 

projetos culturais ocorre com o patrocínio direto através do mecanismo de edital. Aliás, este 

mecanismo tem sido bastante utilizado e estimulado pelos governos como forma de 

democratizar o acesso ao crédito destinado à cultura. 

Segundo o secretário executivo do Ministério da Cultura no Brasil (MinC), Alfredo 

Manevy, o mecanismo contribui para a reconfiguração e distribuição de riqueza, na medida 

em que promove a descentralização do patrocínio (BRANT, 2009a, p. 3). 

Esta alternativa talvez tenha sido a melhor forma encontrada pelo MinC para distribuir 

os recursos de forma democrática e transparente. O edital é um instrumento eficiente em 

determinadas situações, mas não pode se transformar em solução generalizada. 

De qualquer forma o MinC comemorou em 2008 o recorde de investimentos em 

projetos culturais através de editais de seleção pública. O montante de R$ 159 milhões foi 

aportado em 3700 projetos, submetidos por todas as regiões do país (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2009a). 

Dados do relatório anual sobre a seleção pública do sistema MinC evidenciam que as 

empresas estatais e privadas investiram R$ 135 milhões em editais públicos no ano de 2008. 
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As secretarias estaduais disponibilizaram R$ 126 milhões para contemplar iniciativas e 

manifestações artísticas e culturais, por meio de processos seletivos abertos a toda sociedade. 

Vale ressaltar que o mesmo relatório indica que 13% do montante de recursos captados pelas 

leis de incentivo foram aplicados através de seleção pública (MINISTÉRIO DA CULTURA, 

2009a). 

 

 

Gráfico 1 – MinC/Valor aplicado em seleções públicas em 2008 

Fonte: MinC, 2009a. 
 

 

Gráfico 2 – MinC/Participação das seleções públicas no total captado – Lei 
Rouanet e Lei do Audiovisual 

Fonte: MinC, 2009a. 
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Uma alternativa de financiamento recém criada pelo Ministério da Cultura, através da 

Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, é o prêmio. O processo de seleção desta 

modalidade também funciona através de editais públicos, porém com a diferença legal em que 

não é exigida a prestação de contas e não há retenção de impostos nos valores pagos aos 

projetos. 

O instrumento do prêmio tem sido uma eficaz alternativa ao edital convencional na 

medida em que desburocratiza todo processo de seleção e acompanhamento dos projetos. No 

período de 2005 a 2008, a Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural publicou 12 

editais como, por exemplo, o Prêmio Culturas Populares, Prêmio Culturas Indígenas, Prêmio 

Culturas Ciganas, Concurso Cultura GLBT, dentre outros. Ao todo, foram 4 273 projetos 

inscritos, 875 contemplados e cerca de R$ 14 milhões em investimento (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2009a). 

Por fim, o financiamento à cultura também pode ocorrer através da disponibilização de 

linhas de crédito pelas instituições financeiras direcionados aos setores da economia da 

cultura, que tiveram crescimento relevante nos últimos cinco anos. Segundo dados de 

Relatório de Economia Criativa publicado em 2008 pela Conferência das Nações Unidas 

para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o comércio global de produtos e serviços 

culturais cresce no índice de 8,7% ao ano, durante o período mensurado entre 2000 e 2005, 

destacando o setor como um dos que mais cresceram no comércio mundial. O valor das 

exportações de produtos culturais atingiu a marca de 355,5 bilhões de dólares de acordo com 

uma pesquisa realizada em 130 países, enquanto as exportações de serviços culturais 

totalizam 89 bilhões de dólares. 

Informações do Banco Mundial também afirmam que a economia criativa responde 

por 7% do PIB mundial e o setor deverá crescer nos próximos anos a uma taxa média de 10%, 

destacando-se como um dos setores mais dinâmicos do comércio internacional, ocupando 

papel relevante na economia de países desenvolvidos como Estados Unidos e Inglaterra, 

representa, respectivamente, 6% e 8,2% do Produto Nacional Bruto (MIGUEZ, 2007, p. 97). 

Os dados acima tornam evidente a importância do setor para o desenvolvimento do 

país, na medida em que possibilita a geração de emprego e renda, e a clara demanda por 

crédito para sua sobrevivência como qualquer outro setor da economia. Entretanto, a falta de 

acesso ao financiamento, como resultado final, sufoca a expressão das produções culturais, 

estabelece impedimentos à reinserção social de classes marginalizadas e assola o já combalido 
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empreendedorismo econômico que luta aguerridamente contra os suplícios burocráticos 

criados pela engenhosidade governamental (REIS, 2007, p. 311). 

No Brasil, este fato se agrava com a cobrança de altas taxas de juros que afugentam 

grandes e pequenos empresários do setor. Alia-se a este fato a dificuldade das instituições 

financeiras em analisar o potencial econômico de valores intangíveis como a criatividade. 

Desta forma, a demanda por crédito é vista de forma mais complexa e, por conseguinte, como 

de maior risco. A metodologia do setor financeiro parece tornar-se insuficiente para 

considerar o potencial de sucesso de um filme, CD ou um novo software. Pesquisas de 

mercado também parecem ser insuficientes para estimar a probabilidade de sucesso destes 

produtos criativos, conforme menciona George Yúdice: 

 
Os instrumentos de aferição precisam medir as possibilidades além das instituições 
e opiniões. É por isso que a maioria dos projetos culturais financiados por Bancos 
de desenvolvimento multilaterais (como o Banco Mundial e o BID) se atrelam a 
outros projetos educacionais e ou de renovação urbana. Esse modo de 
aproveitamento está relacionado à dificuldade que os Bancos enfrentam em lidar 
com cultura. Desprovidos de dados concretos, indicadores, por exemplo, é difícil 
justificar investimentos nestes projetos. E, é claro, existem dificuldades 
metodológicas no desenvolvimento de indicadores para a cultura (YÚDICE apud 
REIS, 2007, p. 312). 
 

O desconhecimento das linhas de crédito disponíveis por parte dos interessados 

também constitui uma das dificuldades do financiamento. Vale destacar que há uma extrema 

dependência dos produtos e serviços criativos brasileiros ao patrocínio público e leis de 

incentivo, demonstrando a ausência de um desenvolvimento sustentável das atividades 

criativas e, por conseguinte, dos negócios relacionados às mesmas. Dados recentes do 

Ministério da Cultura do Brasil chamam a atenção para as leis de incentivo que concentram 

mais da metade do orçamento do MinC, evidenciando uma grave distorção, onde o incentivo 

fiscal tomou lugar das políticas de financiamento do país, levando a cultura a tornar-se refém 

dos interesses empresariais. 

 

1.3 FINANCIAMENTO DA CULTURA NO BRASIL 

 

O processo de redemocratização ocorrido no Brasil na década de 80 do século 

passado, após longo período de ditadura militar, resulta no que Evelina Dagnino chama de 

crise discursiva latino americana das políticas culturais, formuladas a partir da hegemonia 

neoliberal. 

Essa crise discursiva resulta de uma confluência perversa entre, de um lado, o 
projeto neoliberal que se instala em nossos países ao longo das últimas décadas e, 
de outro, um projeto democratizante, participativo que emerge a partir das crises 
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dos regimes autoritários e dos diversos esforços nacionais de aprofundamento 
democrático (DAGNINO, 2005, p. 46).  
 

O aprofundamento democrático citado por Dagnino se expressa na criação de espaços 

públicos e na crescente participação da sociedade civil. Ao mesmo tempo, vimos crescer as 

propostas do Estado mínimo que se isenta de seu papel de garantidor de direitos e que resulta 

no processo de seu encolhimento, por conseguinte, transferência das responsabilidades para a 

sociedade civil. 

O Ministério da Cultura do Brasil foi criado em 1985 pelo decreto presidencial 

número 91.144, em meio ao contexto de abertura para democracia, crescimento da ideologia 

neoliberal e afastamento do Estado de prover à população o atendimento de suas necessidades 

básicas. Não diferente, a cultura ficou relegada aos interesses do setor privado, principalmente 

a partir da criação das leis de incentivo. 

Em 1986 é sancionada a Lei nº 7.505, pelo presidente José Sarney, considerada a 

primeira lei brasileira de incentivos fiscais para a cultura. Paradoxalmente, a lei retrai e 

amplia a atuação do Estado no campo cultural. Nestes anos, são criados a Secretaria de Apoio 

à Produção Cultural (1986); Fundação Nacional de Artes Cênicas (1987); Fundação do 

Cinema Brasileiro (1987); Fundação Nacional Pró-Leitura, reunindo a Biblioteca Nacional e o 

Instituto Nacional do Livro (1987) e Fundação Palmares (1988), por pressão do movimento 

negro no centenário da abolição da escravatura.  

Segundo explica Rubim (2007b), o Estado, sob o pretexto de carência de recursos, 

reduz o financiamento direto à cultura e propõe o mercado como uma alternativa. Mas em 

decorrência do mecanismo de renúncia fiscal, a fonte de financiamento, em sua maior parte, 

continua a ser pública. Desta forma, influenciado pela perspectiva neoliberal de seus 

governantes, o Estado se retrai e repassa seu poder de decisão para o mercado. 

Em 1990, durante o governo Fernando Collor, o Ministério da Cultura foi extinto junto 

com seus diversos órgãos e autarquias. A estrutura que já era insuficiente se tornou quase que 

inviabilizada. O governo Collor também extingue a Lei Sarney e dá origem à outra lei de 

incentivo, a Lei Rouanet. Em 1991, a lei nº 8.313 criou o Programa Nacional de Apoio a 

Cultura (Pronac) e sua implementação se deu com base em três pilares: o Fundo Nacional da 

Cultura (FNC), os Incentivos Fiscais e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart). 

Ainda não efetivo, o Ficart funciona sob a forma de condomínio, sem personalidade 

jurídica e constituído por quotas emitidas sob formas nominativa e escritural. O FNC destina 

recursos diretamente a projetos culturais sob as formas de apoio a fundo perdido ou de 

empréstimos reembolsáveis. Cada projeto aprovado pelo FNC recebe até 80% do seu valor 



 

 

29 
 

total. Já através dos incentivos fiscais, pessoas físicas ou jurídicas podem aplicar parte do 

Imposto de Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos 

culturais, como através de contribuições ao FNC. Através deste mecanismo os incentivos 

podem chegar a 100% dos valores apoiados. 

Em 1992, Itamar Franco assume a presidência e recria o Ministério da Cultura e 

algumas de suas instituições como a FUNARTE. Mas é durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, através da gestão do Ministro Francisco Weffort, que esse novo modelo é 

consolidado, transferindo para a iniciativa privada o poder de decisão sobre quais projetos que 

deveriam ou não receber recursos públicos incentivados, conforme destaca Lia Calabre:  

 
Ao longo da gestão Weffort, a Lei Rouanet se tornou um importante instrumento de 
marketing cultural das empresas patrocinadoras. A lei foi sofrendo algumas 
alterações que foram subvertendo o projeto inicial de conseguir a parceria da 
iniciativa privada em investimentos na área da cultura. As alterações ampliaram o 
mecanismo de exceção, o do abatimento de 100% do capital investido pelo 
patrocinador. Em síntese isso significa que o capital investido pela empresa, que 
gera um retorno de marketing, é todo constituído por dinheiro público. (CALABRE 
apud RUBIM, 2007b, p. 95).  
 
 

O resultado dessa política apontada por Calabre é aplicação de recursos públicos a 

partir de uma lógica do investidor do setor privado. Esta característica marcou toda política 

cultural do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Outro instrumento para o financiamento à cultura no Brasil é a lei de nº 8.685 ou Lei 

do Audiovisual. Esta lei possui a mesma lógica dos incentivos fiscais e destina-se a projetos 

cinematográficos. Através desta lei os patrocinadores de obras audiovisuais e 

cinematográficas brasileiras também podem abater do Imposto de Renda 100% do valor 

investido. 

Finalmente, o terceiro instrumento legal é o Fundo de Financiamento da Indústria 

Cinematográfica Nacional (Funcine). Este fundo é similar em vários aspectos ao Ficart e foi 

criado pela MP nº 2.228 de setembro de 2001. 

Dessa forma pode-se concluir que o atual sistema de financiamento cultural no Brasil 

se dá basicamente por três mecanismos: os recursos orçamentários, os incentivos fiscais e os 

Fundos de investimento Ficart e Funcine, regulados pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM).  

Além disso, os governos estaduais e municipais também criaram importantes 

instrumentos de financiamento, como por exemplo, os fundos de cultura estaduais e 

municipais e suas respectivas secretarias de cultura. As emendas parlamentares, a criação da 

Agência Nacional de Cinema e o Fundo Setorial do Audiovisual, e a disponibilização 
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creditícia por meio dos Bancos também constituem fontes alternativas de financiamento a 

cultura no Brasil. 

No governo Lula, as fontes permaneceram as mesmas, alterando apenas as formas de 

acesso às modalidades de financiamento. O governo, entretanto, propõe mudanças na Lei 

Rouanet e uma ampliação dos recursos orçamentários oriundos da arrecadação dos impostos 

federais, estaduais e municipais. 

 

1.3.1 Leis de Incentivo: a política de financiamento 

São visíveis hoje no cenário brasileiro o destaque que, não só nos veículos de 

comunicação como nas mesas de debates, é dado ao problema das leis de incentivo fiscais. 

Conforme vimos, os investimentos públicos e privados apresentam diferentes motivações, 

públicos, objetivos e articulações. O investimento privado é essencialmente motivado por 

interesse comercial. As empresas têm como público alvo seus clientes consumidores, 

fornecedores e funcionários, enquanto o Estado tem como público alvo toda a população. 

Enquanto o Estado investe visando a movimentar a economia e democratizar o acesso 

à cultura, a empresa investe em cultura com o objetivo de divulgar seu nome e melhorar sua 

imagem junto a determinado público, reforçar laços com a comunidade, associar seus valores 

aos daquele evento etc. Por outro lado o Estado “busca articular sua política cultural com a 

política traçada para os outros setores em que atua, além de garantir a coerência da política 

cultural adotada pelas três esferas do governo” (REIS, 2003, p. 151). Já a iniciativa privada 

busca participar do setor cultural respondendo prioritariamente aos seus interesses mercantis.  

Em função dessas diferenças é que muitas críticas têm recaído sobre as leis de 

incentivo, pois colocam nas mãos das empresas a decisão de escolher quais os projetos serão 

financiados com o dinheiro público e acabam subtraindo do Estado a responsabilidade sobre a 

cultura. Sobre esta modalidade de financiamento Rubim afirma que: 

 
As inúmeras leis de incentivo à cultura, através da renúncia fiscal do Estado, 
podem, se imaginadas dentro de um ideário anti-estatal, ter efeitos perversos, pois 
terminam por colocar o poder de decisão sobre o uso de recursos majoritariamente 
públicos – posto que nessas leis os percentuais de recursos públicos sempre estão 
em proporções maiores que das empresas – sobre o controle privado (RUBIM, 
2007a, p. 7). 
 
 

O governo Lula, embora tenha implementado uma nova política cultural no país, 

manteve praticamente o mesmo modelo de financiamento à cultura das gestões anteriores. Um 

modelo onde prevalece o incentivo fiscal no qual a decisão sobre o apoio aos projetos 
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culturais fica a critério das empresas privadas. Este fato evidencia a fragilidade da política de 

financiamento à cultura no país. 

Em sua essência, o incentivo fiscal é uma estratégia de utilização do dinheiro público, 

objetivando estimular uma maior participação do investimento privado. É um instrumento de 

multiplicação de recursos em áreas onde o Estado e as empresas têm possibilidades conjuntas 

de ganho (SARKOVAS, 2005). A premissa óbvia é a captação do interesse e de dinheiro 

privado na operação. 

O montante dos recursos incentivados são divididos em renúncia fiscal, ou seja, 

imposto que deixou de ser arrecadado, e dinheiro novo que é a parte adicional do empresário. 

Por exemplo, em um fictício projeto de R$ 400 mil, R$ 300 mil é da renúncia, enquanto os R$ 

100 mil restantes representam a parte adicional do empresário. Surge, desta forma, outra 

distorção que contraria o propósito original das leis de incentivo. Dados do MinC comprovam 

que a parte pública de renúncia fiscal tem crescido nos últimos anos em relação ao dinheiro 

novo do empresário (SILVA, 2007b, p. 175). A renúncia cresce numa média anual de 1,1%, 

enquanto o adicional do empresário declinou de uma participação de 66% dos recursos 

incentivados para 23,7% em pouco mais de cinco anos (SILVA, 2007b, p. 176). 

Do total de projetos inscritos, cerca de 70% são aprovados pelo MinC, mas apenas 

30% conseguem captar recursos junto às empresas. Segundo o MinC, este foi o padrão 

recorrente em todo período (1995-2002): os recursos concentram-se em poucas empresas, 

sendo que 17 delas responderam por 61% dos recursos incentivados (SILVA, 2007b, p. 175). 

Outro problema, que pode ser considerado grave, gerado pela ausência de políticas 

públicas de financiamento à cultura é a falta de contrapartida1 dos projetos aprovados. Leis 

de incentivo sem a exigência de contrapartida não respondem ao interesse público. A maior 

parte da produção cinematográfica brasileira, por exemplo, é financiada com recursos 

públicos oriundos das leis de incentivo. No entanto, parte dessa produção não chega às salas 

de cinema e, quando chega, são cobrados ingressos a preços altos, mantendo boa parte da 

população brasileira alijada do acesso a essa produção. 

Segundo dados do sistema de informações do MinC, entre os 10 maiores proponentes 

de projetos de 2008 estão o Instituto Itaú Cultural (R$ 29 milhões) e a Fundação Orquestra 

Sinfônica Brasileira (R$ 14 milhões). Já as instituições ligadas a governos estaduais 

dependem fundamentalmente da Lei Rouanet para sobreviver, como a Fundação Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo (R$ 8,2 milhões) e a TV Cultura (R$ 10 milhões).  

                                                 
1 Participação financeira da parte do proponente. (Nota nossa). 
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Muitos dos organismos estatais também foram construídos com verba da lei, caso do 

Museu da Língua Portuguesa, um dos dez maiores projetos da história do Mecenato, que 

consumiu R$ 25 milhões em 2001. Instituições como o Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(R$ 8,9 milhões) e Instituto Tomie Ohtake (R$ 7,3 milhões) demonstram dependência vital da 

renúncia fiscal. Por outro lado, a Lei Rouanet depende também das estatais para manter os 

níveis de captação altos. Entre 2002 e 2008, a PETROBRÁS respondeu por R$ 1 bilhão da 

captação, seguida de ELETROBRÁS (R$ 204 milhões), Banco do Brasil (R$ 139 milhões) e 

BNDES (R$ 75 milhões) (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2010b). 

A Lei Rouanet tem sido muito atrativa, favorecendo, sobremaneira, a iniciativa 

privada. Possibilitando, portanto, o desenvolvimento de um nicho de mercado especializado 

em captação, caso da empresa Dançar Marketing & Comunicações, que trabalhou com 

Ambev, HSBC, Bradesco, Nestlé, Coca-Cola, Telefônica e Gessy Lever. A Dançar foi o 

segundo maior proponente de 2008, logo atrás do Instituto Itaú Cultural, com R$ 17 milhões 

(MEDEIROS, 2009a). 

Além de todos os problemas apresentados, existe ainda a não resolvida concentração 

regional. Em 16 anos de funcionamento da Lei Rouanet, dos 15 maiores projetos, 14 foram 

realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre 2003 e 2009, a região Sudeste teve 23 mil 

projetos apresentados e R$ 3 bilhões captados. Em contrapartida, a região Norte apresentou 

786 projetos e obteve R$ 40 milhões captados (MEDEIROS, 2009a). 

Esses dados retratam uma situação aguda de desigualdade entre as regiões, 

evidenciando a permanência, ainda hoje, de um quadro histórico. 

 

1.3.2 A renúncia de 100%  

A modalidade do incentivo fiscal tal como organizada nos últimos anos fez com que o 

poder público redirecionasse sua estratégia neste setor, abrindo mão da arrecadação e do papel 

eletivo a respeito da alocação de recursos. A concessão de 100% de incentivo fiscal retirou 

das empresas a responsabilidade de custear parte dos projetos. Com o custo zero no seu 

investimento, o incentivo fiscal converteu-se em um mero repasse de verbas do Estado e a 

parceria da iniciativa privada praticamente inexiste. 

O governo Lula, através do Ministério da Cultura, propôs pela primeira vez uma 

revisão pública da Lei Rouanet, acabando com o 100% de renúncia, o que tem se mostrado 

um mecanismo perverso, já que, não raro, inibe o desenvolvimento de outras modalidades de 

financiamento no país. Afinal, por que as empresas tomariam empréstimo bancário, por 

exemplo, se possuem renúncia de 100% para investimento em cultura? 
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A isenção de 100% do imposto devido é a negação do próprio espírito da lei. Uma vez 

que esta foi criada, conforme já ressaltado, para incentivar o setor privado a apoiar a cultura. 

Com a isenção de 100% do imposto devido, o recurso é totalmente público, pondo a própria 

finalidade de lei sob questionamento (SARKOVAS, 2005). 

A proposta de mudança apresentada pelo governo foi duramente criticada pelos meios 

de comunicação, órgãos de imprensa, artistas e produtores culturais do eixo Rio e São Paulo. 

As severas críticas foram realizadas justamente pelos maiores beneficiados das leis de 

incentivo na forma em que atualmente se apresentam. A reforma da Lei Rouanet prevê o 

fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, o fim da dedução de 100% e maior autonomia 

do MinC para escolha de projetos que realmente atendam ao interesse público.  

 

1.3.3 Mudanças propostas  

Embora bastante criticada, apenas em 2009, no segundo mandato do governo Lula, 

após ter sido amplamente debatida, foi por fim proposta uma alteração da Lei Rouanet pelo 

Ministério da Cultura. Na nova proposta, o Pronac seria substituído pelo Programa Nacional 

de Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura. Este seria formado por quatro mecanismos: 

Fundo Nacional da Cultura, Incentivos Fiscais a Projetos Culturais, Fundo de Investimento 

Cultural e Artístico - Ficart e Vale Cultura. No mecanismo dos incentivos fiscais a principal 

mudança proposta pelo Projeto de Lei é a gradação da renúncia. A nova proposta permite que 

pessoas físicas e jurídicas tenham direitos ao mesmo percentual de dedução no caso de 

doações e co-patrocínios2 incentivados, diferentemente da lei em vigor que estipula 

percentuais diferenciados. Se aprovado, o Procultura permitirá que pessoas físicas e jurídicas 

tributadas com base no lucro real tenham direito a deduzir do imposto de renda até 80% do 

valor apoiado a título de doação incentivada. Já para apoio a título de co-patrocínio 

incentivado, as pessoas físicas ou jurídicas poderão deduzir 40%, 60% ou 80% do valor 

apoiado (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2010a). 

Entre as mudanças propostas para o Fundo Nacional de Cultura, destaca-se sua ênfase 

como o principal mecanismo de fomento, incentivo e financiamento à cultura e o 

fortalecimento da ação do poder público sobre o financiamento cultural. O montante anual do 

FNC deverá corresponder pelo menos a 40% das dotações do MinC e há uma preocupação em 

melhor distribuir os recursos para as diversas áreas da cultura, através de fundos setoriais 

(artes visuais; artes cênicas; música; acesso e diversidade; patrimônio e memória; livro, 

                                                 
2 Novo termo utilizado no Projeto de Lei nº 6.722/2010 (Procultura) em substituição ao termo “patrocínio”. 
Desta forma, o termo visa deixar claro que se trata de uma parceria entre Estado e Patrocinador. 
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leitura, literatura e humanidades; ações transversais e equalização, audiovisual e incentivo à 

inovação do audiovisual) que também estão previstos na nova lei. Outra iniciativa importante 

é a obrigatoriedade da transferência de, no mínimo, 30% de recursos do FNC a fundos 

públicos de estados, municípios e Distrito Federal, os quais devem possuir fundos de cultura 

geridos por órgãos instituídos democraticamente. Dos recursos que permanecerem com o 

MinC, 80% deverá ser destinado a proponentes da sociedade civil não vinculados ao co-

patrocinador ou ao poder público. Além disso, cada região do país não terá menos que 10% 

do orçamento do Fundo (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2010a). 

Outro grande destaque que o Projeto de Lei traz é o Vale Cultura. Embora também 

seja um dos quatro mecanismos do Procultura, o Vale Cultura deverá ser criado por lei 

específica para a qual já existe um Projeto de Lei. O Projeto de Lei nº 5.798 de 2009, se 

aprovado, instituirá o Programa de Cultura do Trabalhador e criará o Vale Cultura, primeira 

política pública voltada para o consumo cultural dos trabalhadores no Brasil. 

 
Trata-se de um cartão magnético, com saldo de até cinquenta reais por mês a ser 
utilizado no consumo de bens e serviços culturais. As empresas que declaram 
Imposto de Renda com base no lucro real poderão aderir à iniciativa e 
posteriormente deduzir até 1% do imposto devido (MINISTÉRIO DA CULTURA, 
2009b).  

 

Poderão ser beneficiados trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos. 

Trabalhadores que recebam mais de cinco salários poderão receber o benefício desde que 

esteja garantido o atendimento à totalidade dos empregados que ganham abaixo desse 

patamar. Aposentados que ganham até cinco salários também poderão ser beneficiados, 

porém, com um Vale de R$ 30,00 (trinta reais). Nesse caso o recurso será disponibilizado pela 

União. O trabalhador poderá ter descontado do seu salário até 10% do valor do Vale Cultura. 

Em relação ao FNC, apesar de ter sua importância reconhecida pela lei, não é possível 

afirmar que as transformações mudarão o rumo das políticas culturais do país, visto que ainda 

dispõe de poucos recursos em comparação às possibilidades do financiamento via isenção 

fiscal. 

Entretanto, um fato que poderá mudar bastante o rumo das políticas culturais no Brasil 

é a aprovação da PEC 150. O Projeto de Emenda à Constituição nº 150, se aprovado, poderá 

ser um dos feitos mais importantes para a cultura no Brasil. A proposta, que partiu da Câmara 

dos Deputados e já passou pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, estabelece uma 

dotação orçamentária da União para a Cultura de, pelo menos, 2% dos impostos federais, 

1,5% dos impostos estaduais e distritais e 1% da arrecadação com impostos municipais. O 
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texto estabelece que os recursos do Estado para a cultura nunca serão menores que 2% dos 

orçamentos. 

A área econômica do governo, no entanto, se mostra contrária à vinculação de recursos 

do projeto – atualmente, o orçamento da cultura representa 0,5% das receitas federais, abaixo 

do mínimo de 1% recomendado pela UNESCO, o que equivale a cerca de R$ 1,3 bilhão 

(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2008b). Se esse porcentual subir para 2%, a União seria 

obrigada a destinar cerca de R$ 5,3 bilhões para o setor. 

Se aprovado, o PEC 150 viabilizará a tão sonhada autonomia do Ministério da Cultura 

na execução e implantação de sua política pública, elaborando estratégias e investindo no 

desenvolvimento cultural. 

Diante das dificuldades na aprovação dos novos projetos de leis, o Ministério da 

Cultura não conteve esforços na tentativa de aumentar a participação pública nos 

investimentos em cultura seja na forma das leis de incentivo, seja no investimento direto. Em 

janeiro de 2010 foi anunciado pelo MinC o orçamento de R$ 2,2 bilhões, sendo considerado o 

maior da história do Ministério, sendo, também, a primeira vez que a verba para a cultura 

atinge a marca de 1% do orçamento do país. Desse total, cerca de R$ 300 milhões deverão 

abastecer o Fundo Nacional de Cultura. 

Trata-se de um avanço histórico significativo, porém sem garantias de que este 

orçamento permaneça para os próximos anos, pelo menos enquanto não for aprovado o PEC 

150 e a reforma da Lei Rouanet. 
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2 O BANCO DO NORDESTE E A CULTURA 

 

Neste tópico, apresentaremos um relato histórico do BNB desde sua fundação em 

1952 por Getúlio Vargas, o contexto que possibilitou seu surgimento, sua função, estrutura 

organizacional, a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e 

a importância da implantação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 

para o crescimento econômico da região, no seu processo de industrialização e no 

fortalecimento do BNB.  

Também abordaremos os diferenciais do BNB em relação a outras instituições 

financeiras, devido à sua natureza de fomento. Faremos ainda uma análise crítica do modelo 

de desenvolvimento econômico historicamente adotado no Nordeste pelo governo brasileiro, 

destacando algumas de suas principais consequências, articulando a outros conceitos mais 

contemporâneos sobre o desenvolvimento e a importância da cultura neste contexto.  

A partir daí, destacaremos o momento em que a cultura passou a integrar a estratégia 

de desenvolvimento do BNB e suas implicações dentro e fora da instituição. Apresentaremos, 

ainda, a criação do Edital Programa BNB de Cultura, suas premissas, critérios de seleção, 

política de patrocínio cultural e todos os outros instrumentos de financiamento à cultura 

disponíveis. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO BANCO DO NORDESTE 

 

Os anos 50 marcam o início das atividades do Banco do Nordeste. Desde então, sua 

trajetória faz parte da história das transformações econômicas dessa região. Em 1952, o então 

Presidente da República, Getúlio Vargas, sanciona a Lei nº 1.649, de 19/07/1952, que cria o 

Banco do Nordeste do Brasil S/A com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da região 

Nordeste que, marcada pela escassez de chuvas, falta de financiamento e infraestrutura, 

carecia de políticas públicas e de uma instituição de fomento capaz de estruturar sua 

economia.  

Previsto na própria Lei de Criação do Banco, o Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos do Nordeste (ETENE) inicia suas atividades com a realização de pesquisas sobre 

a economia da região, firmando acordos internacionais de cooperação técnica, fornecendo as 

bases fundadoras para o modelo de atuação do Banco e, ao mesmo tempo, diferenciando-o 

das demais instituições financeiras do Brasil por: 1) sua atuação na elaboração do maior 

repertório de dados e informações sobre a realidade da economia nordestina e 2) por fornecer 
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subsídios técnicos para as tomadas de decisões estratégicas do Governo Federal em relação ao 

desenvolvimento do Nordeste brasileiro. 

Na esteira dessas mudanças o Governo Federal cria, em 1956, o Grupo de Trabalho de 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), formado por técnicos, pesquisadores e economistas. 

Em 1958, após uma das piores secas já registradas na região, é nomeado como interventor do 

GTDN o economista Celso Furtado. Sob sua direção é produzido o estudo Uma política de 

desenvolvimento para o Nordeste, que deu origem ao Conselho de Desenvolvimento do 

Nordeste (CODENO). Como consequência, em 1960, é aprovada a lei que cria a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que teve Celso Furtado como 

primeiro Superintendente (CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE 

POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2009). 

A política da década de 50 tinha a preocupação de tornar o Estado o maior investidor 

da economia brasileira para a promoção do crescimento econômico acelerado como principal 

indutor do desenvolvimento. Também era preciso criar instituições fortes e com 

disponibilidade de crédito, visando o impulso ao desenvolvimento econômico das regiões 

mais estagnadas economicamente do país como, por exemplo, o Norte e o Nordeste, a redução 

da imensa desigualdade regional, além de criar, paralelamente, mecanismos de combate ou 

convivência com a seca. O BNB e a SUDENE foram criados dentro deste contexto. 

O BNB e a SUDENE se propuseram a estudar a economia nordestina, detectar suas 

principais dificuldades e potencialidades e financiar projetos que trariam uma nova dinâmica 

econômica na região. Parece não restar dúvidas de que as duas instituições foram as principais 

responsáveis pelo avanço do capitalismo industrial numa região tradicionalmente agrária. 

Nessa perspectiva, foram introduzidas obras de infraestrutura para dar suporte ao crescimento 

econômico e novas empresas receberam incentivos fiscais e financiamentos subsidiados para 

instalar-se na região. 

Em 1971, o Banco do Nordeste cria o Fundo de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FUNDECI) para apoio a projetos de pesquisas econômicas e agronômicas em 

busca de alternativas tecnológicas para o Nordeste, notadamente no setor agrícola e no 

Semiárido. O acesso ao fundo é concebido através de edital e, desde sua criação até o ano de 

2007, já foram investidos R$ 216,6 milhões em 1 620 projetos, com temas que variam desde 

pecuária, agronegócio, energia e meio ambiente à saúde humana (BNB, 2008). 

A constituição de 1988 incorpora diversos dispositivos com o objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais. São criados os Fundos Constitucionais, a exemplo do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) criado do artigo 159, inciso I, alínea “c” 
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da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 34 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, regulamentado somente em 1989 pela Lei nº 7.827 de 27 de 

setembro de 1989. 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é um instrumento de 

política pública federal de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional e operado 

pelo Banco do Nordeste. Seu objetivo é contribuir com o desenvolvimento econômico e social 

do Nordeste, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em 

consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento. Provido de recursos federais (1,8% 

da arrecadação nacional de imposto de renda - IR e imposto sobre produtos industrializados - 

IPI), o FNE se torna o principal instrumento de financiamento do Banco do Nordeste e da 

região, alocando cerca de R$ 56 bilhões em seus 20 anos de funcionamento, sendo 

responsável por 65% dos financiamentos de longo prazo de todo Nordeste (BNB, 2009). 

O BNB é uma instituição financeira organizada sob a forma de sociedade de economia 

mista, de capital aberto, tendo mais de 90% de seu capital sob o controle do Governo Federal. 

Com sede na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, o Banco atua em cerca de dois 

mil municípios, abrangendo os nove estados da região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), o Norte de Minas Gerais 

(incluindo os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha) e o Norte do Espírito Santo (BNB, 2009). 

Considerado o maior Banco de desenvolvimento regional da América Latina, o BNB, 

em 2009, possuía 182 agências, 5.951 funcionários, R$ 1,8 milhões de patrimônio líquido, 

ativos administrados no valor de R$ 37.783 milhões e respondia por 1,8 milhões de clientes 

(BNB, 2009). Seu atual Presidente (gestão 2003-2010) é o economista e professor da 

Universidade Federal do Ceará, Roberto Smith. O organograma da instituição está 

representado no Gráfico 3 (BNB, 2010a), destacando a Presidência do Banco como sua 

hierarquia máxima, não estando subordinado a ela, somente, o Conselho Fiscal e de 

Administração, assim como o Comitê e Área de Auditoria. 
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Gráfico 3 – Estrutura organizacional do Banco do Nordeste 

Fonte: BNB, 2010a. 
 

 

2.2 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PARA O NORDESTE 

 

Podemos reconhecer que o Banco do Nordeste, através da vasta experiência com a 

análise de projetos econômicos e os estudos realizados pelo Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos do Nordeste (ETENE), contribuiu de forma considerável para um melhor 

conhecimento sobre a realidade da região, suas possibilidades e limitações. Inúmeros estudos 

científicos foram realizados a respeito da morfologia do solo, das condições climáticas e 

hidrológicas, da geração de empregos e do mapeamento da estrutura agrária da região e suas 

vocações econômicas. 
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Em suma, o trabalho de quase meio século desta instituição foi importante na 

formulação de conhecimento sobre a região e contribuiu para a adequação de projetos 

econômicos à realidade nordestina. 

Entretanto, os aspectos culturais não foram levados em consideração, e apenas a lógica 

do crescimento econômico foi implantada no plano de desenvolvimento para o Nordeste e no 

Brasil como um todo. Esta lógica trouxe transformações importantes no Nordeste, como o 

surgimento de pólos industriais, melhoria considerável da infraestrutura e o fortalecimento da 

classe média. Porém, revelou uma política excludente, onde as elites ficaram mais ricas e a 

maioria da população mais pobre, fato que denuncia a ineficácia deste plano de 

desenvolvimento. 

 
É mesmo corrente que se afirme ser o Nordeste dos anos 60 e 70 um caso exemplar 
daquilo que se chama mau desenvolvimento. Com efeito, poucas regiões do 
Terceiro Mundo terão alcançado, num período continuado de dois decênios, uma 
taxa de crescimento tão elevada, ou terão conhecido um processo de 
industrialização tão intenso. A participação do investimento no produto interno 
alcançou níveis poucas vezes igualados no mundo subdesenvolvido, traduzindo um 
considerável esforço de acumulação (FURTADO, 1984, p. 66). 

 

A denúncia de um plano de desenvolvimento mal formulado partiu, curiosamente, de 

Celso Furtado, um dos idealizadores da SUDENE e seu primeiro Superintendente, cujas 

reflexões só se transformaram em mudança na virada do século XXI. Dados alarmantes 

também denunciam a necessidade de um novo plano de desenvolvimento quando revelam que 

o PIB do Nordeste corresponde apenas a 13,1 % do nacional, uma renda per capta que 

corresponde à metade da média brasileira e a uma taxa de analfabetismo de 18,9 %, ou seja, 

duas vezes maior que a taxa total do Brasil (IBGE, 2006). 

Primeiro, faremos um histórico sobre as diversas noções de desenvolvimento e 

analisaremos algumas consequências do modelo de desenvolvimento adotado pelo governo 

brasileiro. O Banco do Nordeste foi criado nos anos de 1950 em meio a uma época em que a 

compreensão da noção de desenvolvimento era bastante diferente do que conhecemos na 

atualidade.  Sabemos que no final do século XIX não se falava em desenvolvimento. Falava-

se apenas em progresso, que deveria acontecer a partir de um marco definido pelas sociedades 

europeias e norte-americanas, que prescreviam um futuro civilizatório baseado em seus 

interesses econômicos (BURITY, 2007, p. 53). Furtado (2000, p. 9) explica que as raízes da 

ideia de progresso podem ser detectadas em três correntes de pensamento europeu que 

assumem uma visão otimista da história a partir do século XVIII:  

 
A primeira delas se filia ao Iluminismo, que concebe a história com uma marcha 
progressiva para o racional. A segunda brota da ideia de acumulação de riqueza, na 
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qual está implícita a opção de um futuro que encerra uma promessa de melhor bem 
estar. A terceira, enfim, surge com a concepção de que a expansão geográfica da 
influência européia significa para os demais povos da Terra, implicitamente 
considerados “retardados”, o acesso a uma forma superior de civilização. 
(FURTADO, 2000, p. 9). 

 

Organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BID) prescreviam uma meta a ser perseguida por todo o mundo a partir de critérios 

preestabelecidos. Esta ideia de progresso é apenas um ingrediente que, a partir dos anos 1930, 

principalmente após a crise de 1929, construirá um primeiro conceito de desenvolvimento 

(BURITY, 2007, p. 53). 

Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a noção de desenvolvimento ganha 

força sob a égide da reconstrução dos países destruídos pela Guerra. Desenvolvimento parecia 

se confundir com a noção de crescimento, acumulação de capitais e capacidade de um Estado 

ou Nação de estruturar-se e crescer economicamente. Tal noção apresentava um mundo 

dividido entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

As teorias clássicas de desenvolvimento, surgidas no pós-guerra com vistas à 

recuperação da Europa, superestimavam o papel do crescimento econômico no processo de 

desenvolvimento. Esta lógica, chamada por Guy Hermet de desenvolvimentista, serviu para 

impor ao mundo um modelo de crescimento sob o interesse dos Estados Unidos de enriquecer 

a custa de países mais pobres. 

 
É nesse contexto de consolidação do Estado e de suas agências econômicas onde 
aparece, a partir de 1945, a ideologia “desenvolvimentista” no sentido explícito, em 
um ambiente latino-americano caracterizado, além disso, por múltiplos retornos 
efêmeros à democracia. Surge sob a influência da reorientação política 
estadunidense, que ocorre com o começo da guerra fria, e visa a usar a arma 
econômica para atrair à causa do mundo livre os povos deserdados da África, da 
Ásia e, é claro da América Latina (HERMET, 2002, p. 22). 

 

É dentro dessa lógica que modelos e propostas de desenvolvimento começam a ser 

implementados no Brasil e no mundo. O Governo Brasileiro, e os economistas que tinham 

alguma relação com o Estado, obcecados pela ideia de modernização, tinham a convicção de 

que era preciso tomar medidas urgentes para sair da condição de subdesenvolvimento e a 

estratégia para o Nordeste não poderia ser diferente. 

Segundo Guy Hermet, o desenvolvimentismo adotado na América Latina entre os anos 

50 e 60 correspondeu a estratégias econômicas diversas e evolutivas. Apesar de sua inspiração 

keynesiana em comum, algumas orientadas à “industrialização via substituição de 

exportações”, outras mais redistributivas, havia uma corrente cosmopolita favorável aos 
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investimentos estrangeiros e uma corrente nacionalista que privilegiava o papel de um Estado 

forte (HERMET, 2002, p. 34). 

Neste contexto, o Brasil adota uma posição de protecionismo e elabora estratégias 

orientadas ao incentivo das indústrias destinadas a produzir localmente aquilo que antes se 

importava. Esta lógica encontrou solo fértil no governo de Getúlio Vargas e, posteriormente, 

no de Juscelino Kubitscheck, momento da criação do BNB e da SUDENE. 

Entre as décadas de 1950 e 1960, a industrialização foi intensificada em São Paulo, e 

com o início das atividades da SUDENE e do BNB criou-se as condições favoráveis para uma 

rápida industrialização do Nordeste, quando foram financiadas obras de infraestrutura como 

estradas, aeroportos e hidroelétricas, para dar suporte ao crescimento econômico da região. 

Foram criados, através da SUDENE, incentivos fiscais para atração de novas empresas para o 

Nordeste, e o BNB disponibilizava o crédito para sua implantação. 

Esta política econômica causou profundas transformações no cenário econômico e 

social da região, criando postos de trabalho, elevando a renda per capta, mas também trouxe 

problemas como o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, o êxodo rural e o 

surgimento de uma massa de miseráveis nas grandes cidades. Uma nova desigualdade surge 

onde o desenvolvimento não chegou para todos e a pobreza se confronta com a opulência das 

elites. 

Celso Furtado, em 1984, já traz esta preocupação com a afirmação de que a política de 

desenvolvimento deve ser posta a serviço do processo de enriquecimento cultural 

(FURTADO, 1984, p. 32). Furtado destaca a necessidade da ampliação das dimensões do 

desenvolvimento, alertando acerca do reducionismo dos processos acumulativos das forças 

produtivas e do crescimento econômico. 

 
Assim, a acumulação é condição necessária, mas não suficiente para obter o 
desenvolvimento das forças produtivas. Usar a acumulação para aumentar a 
eficácia do trabalho requer um prévio esforço de invenção ou o acesso a novas 
técnicas alhures inventadas. Portanto, o desenvolvimento é sempre tributário de 
uma atividade criadora (FURTADO, 2000, p. 46). 

 

Furtado, ao longo de sua obra, critica o mito do desenvolvimento calcado somente nas 

relações mercadológicas ou nos sistemas econômicos. Segundo o economista, a natureza 

transformadora do processo de desenvolvimento estaria relacionada à capacidade humana de 

inovar, a qual não se limita ao domínio das técnicas de produção, mas no que diz respeito a 

uma mudança de mentalidade e, sobretudo, às escolhas que fazemos acerca dos nossos modos 

de vida. Essas escolhas, por conseguinte, são tributárias dos nossos imaginários, valores, 

representações sociais, expressões culturais e nossa possibilidade de interagir com o meio: 
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A ideia de desenvolvimento está no centro da visão do mundo que prevalece em 
nossa época. Nela se funda o processo de invenção cultural que permite ver o 
homem com um agente transformador do mundo. Dá-se como evidente que este 
interage com o meio no empenho de efetivar suas potencialidades (FURTADO, 
2000, p. 7). 

 

Somente no final do século XX novas contribuições sobre o tema vieram modificar os 

debates sobre o desenvolvimento, trazendo a cultura para o centro de suas atenções. As 

discussões sobre cultura e identidade propostas pelos ambientalistas e estudiosos no final da 

década de 1970 como, por exemplo, Ignacy Sachs, e o fracasso dos inúmeros projetos de 

desenvolvimento postos em prática no mundo, cujos resultados somente reforçaram o abismo 

entre ricos e pobres, obrigaram os organismos internacionais a repensar o modelo de 

desenvolvimento e acabaram por constatar a importância do fator cultural para o sucesso 

destes projetos. Começam a surgir questionamentos sobre a capacidade do desenvolvimento 

econômico por si, como conceito exógeno. 

Guy Hermet nos traz outra perspectiva sobre o desenvolvimento, como um fenômeno 

não apenas econômico – embora este tipo de crescimento e a distribuição da acumulação de 

riqueza sejam decisivos para propiciar o bem-estar da sociedade – mas como um fenômeno 

que deva transformar o meio em questão de forma endógena e, aí sim, associar-se às 

transformações exógenas: 

 
O desenvolvimento é o processo de mudança em virtude do qual uma coletividade 
tem acesso em conjunto a um bem estar maior, chegando a extrair de seu próprio 
meio, à custa de uma abertura ao exterior, todos os recursos que contém e que 
permaneciam até então pouco utilizados ou sem explorar. Esses recursos permitem 
realizar-se mais, através de uma espécie de auto-revelação e de mobilização, não só 
de suas potencialidades subjacentes, como também de capacidades inéditas 
surgidas de uma mutação das ditas potencialidades. Este processo evoca a imagem 
botânica de uma germinação endógena associada normalmente a uma hibridação 
exógena.  (HERMET, 2002, p. 20-21). 

 

O desenvolvimento endógeno, defendido pelas políticas públicas a partir da década de 

70, permitiu que as regiões mais pobres, como o Nordeste brasileiro, construíssem uma 

alternativa de crescimento econômico resultado de uma dinâmica econômica local e não mais 

constituído de fora para dentro. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento se fundamentaria em 

profundas raízes institucionais e culturais, pois valorizaria éticas, sociabilidades e expressões 

culturais locais, necessárias, por sua vez, à consolidação de práticas cooperativas ao 

crescimento da confiança entre indivíduos e grupos, além da proteção ao patrimônio cultural e 

ambiental dos territórios envolvidos (LEITÃO et al., 2009). 
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Uma abordagem mais inovadora, preconizada por estudiosos como Amartya Sen, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998, define desenvolvimento como a expansão 

das liberdades humanas que consiste na eliminação de tudo o que limita as escolhas e as 

oportunidades das pessoas: 

 
O desenvolvimento pode ser visto com um processo de expansão das liberdades 
reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com 
visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam 
desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de 
rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social.  O 
crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 
importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da 
sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como as 
disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e 
os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e 
averiguações públicas) (SEN, 2000, p. 17). 

 

Na concepção de Sen, só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento 

servem à ampliação das capacidades humanas. As pessoas devem ser livres para que suas 

escolhas possam ser exercidas, garantindo seus direitos, e para que se envolvam nas decisões 

que afetarão suas vidas. O processo de desenvolvimento deve expandir as capacidades 

humanas e aas escolhas que as pessoas têm para viver vidas plenas e criativas. As pessoas são 

tanto beneficiárias desse desenvolvimento como agentes do progresso e da mudança que 

provocam. Este processo deve beneficiar a todos os indivíduos equitativamente e basear-se na 

participação de cada um deles (VEIGA, 2005). 

Tanto Furtado quanto Hermet e Sen criticam a ideia de desenvolvimento restrita ao 

crescimento econômico e destacam a importância da cultura como uma matriz dinâmica das 

formas de ser, estar, de se relacionar e de se perceber no mundo. Desenvolver, nesse caso, não 

significa somente construir obras de infraestrutura, mas passa a enfatizar as reações e as 

intervenções dos indivíduos e das comunidades nos projetos de desenvolvimento humano. A 

cultura estabelece uma importante relação entre rendimentos relativos e capacidades humanas 

absolutas. É importante abordar que o desenvolvimento também lida com a distribuição de 

riquezas, analisando o bem estar e a qualidade de vida na sociedade (REIS, 2007, p. 4). 

Furtado (2000, p. 22) explica que, a rigor, a ideia de desenvolvimento possui pelo 

menos três dimensões: 1) a do incremento da eficácia do sistema social de produção, 2) a da 

satisfação de necessidades elementares da população e 3) a da consecução de objetivos a que 

almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de recursos 

escassos. Assim, a concepção de desenvolvimento de uma sociedade não é alheia à sua 
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estrutura social, e tampouco a formulação de uma política de desenvolvimento e sua 

implantação são concebíveis sem preparação ideológica. 

 

2.3 A INSERÇÃO DA CULTURA NO BNB 

 

Somente a partir de 2003, no Governo de Luís Inácio Lula da Silva, a cultura passa a 

fazer parte das preocupações do BNB. O Ministério da Cultura, sob o comando de Gilberto 

Gil, propõe então uma mudança do conceito de cultura que extrapola as noções das artes e 

adota um conceito mais amplo, no sentido antropológico do termo: a cultura percebida como 

modo de vida e construções simbólicas da sociedade – seus significados, hábitos e costumes; 

a cultura como economia ou atividade geradora de riqueza, emprego e renda; a cultura como 

exercício pleno da cidadania. Esta noção mais ampla veio a dar o primeiro subsídio para a 

construção de uma política pública voltada para a cultura no país. 

No mesmo ano, o BNB cria uma unidade organizacional Gestora da Cultura, 

denominada de Ambiente de Gestão da Cultura, subordinada diretamente a Presidência do 

Banco, que busca trabalhar com os mesmos conceitos de cultura do Ministério, e ao mesmo 

tempo, cria as diretrizes do BNB para a área da Cultura: apoio à formação, produção, fruição 

e circulação; promoção do acesso aos bens e serviços culturais; concessão do crédito; apoio às 

políticas públicas do Governo Federal. 

Segundo Carmem Paula, gerente do Centro Cultural do BNB em Fortaleza (gestão 

2005 – 2010), a cultura era vista pelas gestões anteriores apenas como um acessório e 

instrumento de promoção, passando a se incorporar no discurso da instituição sobre 

desenvolvimento a partir de 2003 e, por conseguinte, ganhando maior espaço dentro dos 

negócios do Banco (MENEZES, C. P., 2010). 

Pela primeira vez, a cultura é posta no debate e no plano de desenvolvimento da 

região. A instituição toma consciência de que é preciso fomentar a cultura e, nas palavras do 

próprio Presidente da instituição, Roberto Smith, “desenvolvimento sem cultura é um mito”3. 

 A partir deste momento, o Banco adota o instrumento do edital para seleção de 

projetos de patrocínio cultural, chamado de Programa BNB de Cultura, com objetivo de 

apoiar a produção cultural da região. Ele não limita sua ação de apoio a cultura somente ao 

edital, mas disponibiliza novas linhas de financiamento para o setor da economia da cultura e 

                                                 
3 Discurso do Presidente do BNB, Roberto Smith, realizado no evento de inauguração do Centro Cultural Banco 
do Nordeste – Sousa (PB), em 26/06/2007. 
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cria novos equipamentos culturais: os Centros Culturais do Banco do Nordeste, que atuam na 

perspectiva da formação de públicos e na promoção do acesso a bens e serviços culturais. 

O Programa BNB de Cultura foi criado em 2004 a partir da realização de um 

diagnóstico, solicitado pela alta administração, considerando o histórico de patrocínios do 

Banco desde o início de seu funcionamento. O resultado da pesquisa constatou que grande 

volume de recursos financeiros foi investido na cultura da região sem qualquer tipo de 

sistematização ou critério preestabelecido, sendo identificados cinco principais problemas na 

concessão desses patrocínios (MENEZES, H., 2009): 

• Processo de seleção de patrocínios assistemático: não havia definição quanto 

ao processo, forma de apresentação, dotação orçamentária e período para 

apresentação de projetos; 

• Dificuldade de acesso aos recursos, uma vez que não era divulgado 

publicamente a sua forma de acesso; 

• Ausência de critérios claros de análise; 

• Falta de acompanhamento dos projetos patrocinados, o que resultava na 

ausência de informações sobre seus resultados; 

• Atendimento a ações pontuais realizadas sem planejamento, sem interesse ou 

envolvimento da comunidade e, também, sem a preocupação com seus 

resultados. 

A partir do diagnóstico apresentado, o BNB criou um programa de patrocínios à 

projetos culturais que tem como sustentação quatro premissas (MENEZES, H., 2009): 

• Interesse no Nordeste: as ações patrocinadas pelo BNB devem realizadas em 

benefício das comunidades e população da área de atuação do Banco (os nove 

estados do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo); 

• Acesso democrático: recursos financeiros para cultura acessados por toda 

população da mesma forma e sem qualquer discriminação; 

• Transparência: as inscrições, critérios de análise, contratação, 

acompanhamento e resultados dos projetos são levados ao conhecimento do 

público; 

• Resultados positivos: o Banco acompanha os projetos selecionados, auxiliando 

no enfrentamento a dificuldades que possam ocorrer durante sua realização e 

divulga os resultados alcançados para toda população. 
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A partir destas premissas, o Banco cria o Programa BNB de Cultura, com os objetivos 

de investir os recursos disponíveis para a cultura em atividades de interesse da região 

Nordeste, Norte de Minas Gerais, vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte do Espírito Santo 

(área de atuação do Banco); promover a cidadania cultural; promover e proteger a diversidade 

das expressões culturais; apoiar prioritariamente a realização de projetos culturais que estão 

fora da evidência de mercado; promover a realização de projetos culturais nos municípios da 

região menos providos de atividades culturais. 

De acordo com Alcino Brasil, Gerente do Ambiente de Gestão da Cultura (atual 

gestão - 2010), o recurso do Programa BNB de Cultura é oriundo do orçamento de 

patrocínios da área de comunicação social do Banco que concordou prontamente com a 

segmentação do recurso, definido inicialmente em R$ 1 milhão (BRASIL, 2010). 

O Ambiente de Comunicação Social do BNB aproveitou o modelo de concessão de 

patrocínio à cultura e aperfeiçoou o processo para outras áreas como, por exemplo, os 

segmentos de negócios e institucional. Criou uma nova política de patrocínios publicada no 

portal do BNB, na Internet, onde também é possível encontrar informações sobre todo 

processo de seleção que ocorre na modalidade de escolha direta, realizada por um Comitê de 

Avaliação de Patrocínios do BNB. Para nortear as decisões referentes à concessão de 

patrocínios nos segmentos acima descritos, são considerados os seguintes critérios (BNB, 

2010e): 

• Potencialidade de consolidação da imagem do BNB junto à sociedade, de 

acordo com as diretrizes do Plano Anual de Comunicação da empresa;  

• Ações voltadas para municípios de pequeno e médio porte da área de atuação 

do BNB, particularmente aqueles situados na região do Semiárido; 

• Investimento de recursos na área de atuação do BNB;  

• Geração de emprego e renda na área de atuação do BNB;  

• Formação ou aperfeiçoamento profissional;  

• Ampliação do acesso da comunidade aos eventos ou produtos patrocinados;  

• Atendimento de interesse coletivo da comunidade;  

• Estímulo à reflexão e ao diálogo de temas de interesse para o desenvolvimento 

da região Nordeste. 

Os seguintes tipos de demandas não estão no foco da política de patrocínios do BNB 

(BNB, 2010e): 

• Com apelo político-partidário;  
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• De cunho essencialmente religioso;  

• De natureza sectária, isto é, vinculados a seitas;  

• Contrários às disposições constitucionais (ofensas aos direitos das minorias, 

preconceitos de qualquer espécie etc.);  

• Carnavalescos, Bailes, Festas Dançantes, Festas de Formatura, Feiras de 

Ciências, Datas Comemorativas com apelo comercial (Dia das Crianças, Dia 

das Mães, Dia dos Pais, etc.), Festas de Final de Ano e outros de natureza 

similar;  

• Com público-alvo fora da região Nordeste, exceto os que estejam relacionados 

ao desenvolvimento regional;  

• Que não estejam alinhados com as diretrizes estratégicas do Banco do 

Nordeste (ex.: danos ao meio-ambiente, inobservância de relações legais de 

trabalho etc.). 

De acordo com informações do portal do BNB, a Política de Patrocínio faz parte do 

Plano de Comunicação da instituição e é um instrumento de alavancagem de negócios, de 

manutenção de relacionamento político-institucional, de valorização da identidade nordestina 

e de estratégia de implementação da Política de Responsabilidade Social do Banco. 

No entanto, a cultura passa a ser trabalhada no BNB de forma diferenciada da 

concessão de patrocínios de outras áreas. Neste cenário, onde a cultura é compreendida como 

parte fundamental do projeto de desenvolvimento da região, o Banco amplia sua atuação de 

modo a inserir o usufruto cultural como um direito social básico e como condição 

fundamental para o pleno exercício democrático (MENEZES, H., 2009). De acordo com o 

Presidente da instituição, Roberto Smith (gestão 2003-2010), o BNB compreende que para se 

obter êxito em uma política de desenvolvimento econômico, social e sustentável para o 

Nordeste, faz-se necessária uma atuação relacionada à elevação da autoestima de seu povo e à 

consciência do valor de suas identidades culturais (SMITH, 2010). 

 

2.4 O BNB E O FINANCIAMENTO DA CULTURA 

 

A partir deste ponto, faremos uma exposição sobre os Centros Culturais e todos os 

mecanismos de financiamento à cultura do BNB, formados principalmente por editais 

(Programa BNB de Cultura, Programa Cultura da Gente, Microprojetos Mais Cultura para o 

Semiárido), linhas de crédito reembolsáveis (Cresce Nordeste e Crediamigo) e premiações 

(Prêmio BNB de Cinema e DOC TV). Também apresentaremos as unidades criadas para 
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atendimento exclusivo do setor da economia da cultura nos municípios carentes de espaços e 

equipamentos culturais (Espaço Nordeste). Por fim, relatamos o relacionamento institucional 

do BNB com Ministério da Cultura, os benefícios adquiridos com esta parceria, além da troca 

de informações, tecnologias e modos de atuação. Além disso, apresentaremos um balanço 

sobre os resultados do Edital do Programa BNB de Cultura, instrumento de maior visibilidade 

do Banco. Deixaremos uma análise mais detalhada sobre a gestão da cultura do Banco, suas 

principais dificuldades, projetos e desafios, para o capítulo seguinte. 

O Ambiente de Gestão da Cultura possui orçamento próprio e definido anualmente 

pela diretoria do Banco. É responsável por realizar a programação e manutenção dos centros 

culturais do Banco; realizar os editais públicos que selecionam, patrocinam e acompanham os 

resultados dos projetos culturais votados para o público externo e interno; apoiar a criação de 

linhas de crédito para atividades econômicas da área cultural, visando o fortalecimento de 

cadeias produtivas da cultura; e incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre a cultura 

em suas dimensões econômica e social para o desenvolvimento da região. 

Conforme depoimento de Alcino Brasil, em entrevista realizada para esta dissertação 

em julho de 2010, o orçamento médio anual gerido pelo Ambiente são os R$ 3,6 milhões de 

manutenção dos centros culturais, R$ 3 milhões do Programa BNB de Cultura; R$ 3,5 

milhões da lei de incentivo (dependente do lucro); R$ 500 mil do Programa Cultura da 

Gente; o aporte dos recursos para o Edital do Microprojetos de R$ 15 milhões, oriundo do 

MinC; e R$ 3 milhões do BNDES operacionalizado através do Edital do Programa BNB de 

Cultura, totalizando R$ 28,6 milhões (BRASIL, 2010). 

 

2.4.1 Centro Cultural do Banco do Nordeste 

Os Centros Culturais do Banco do Nordeste (CCBNBs) são uma das ações concretas 

da política de desenvolvimento do BNB (MENEZES, C. P., 2009). Carmen Paula destaca que 

a estratégia de ação cultural dos CCBNBs tem como objetivo promover a formação de 

plateias, a divulgação do acervo artístico do BNB, o desenvolvimento profissional dos agentes 

culturais e a difusão da arte e da cultura regional e universal.  

Os Centros Culturais do BNB são, portanto, um espaço democrático de acessibilidade 

às diversas áreas das artes, mediante a oferta ao público de programação diária e gratuita. Sua 

programação dá ênfase a artistas nordestinos fora do circuito de evidência do mercado. 

O CCBNB de Fortaleza, primeiro dos equipamentos, foi inaugurado em 17 de julho de 

1998 e, segundo Henilton Menezes (MENEZES, H., 2010), ex-Gestor do Ambiente e Gestor 

da Cultura, sua implantação ocorreu para ocupar um prédio ocioso que o Banco não estava 
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utilizando. “Ainda não havia o despertar da instituição para a importância estratégica da 

Cultura”, destaca Henilton. 

Mais tarde, com a criação da Unidade de Gestão da Cultura, o Banco estabeleceu 

como uma de suas prioridades a instalação de um centro cultural em cada estado nordestino, 

principalmente nas cidades em que carecem de equipamentos e infraestrutura para a cultura. 

O CCBNB de Juazeiro do Norte foi inaugurado em 20 de maio de 2006 e atua em vários 

municípios da região do Cariri, que compreende os estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e 

Paraíba. O CCBNB de Souza, inaugurado em 25 de junho de 2007, tem área de atuação nos 

municípios que integram a região do Alto Sertão Paraibano. 

Em 2009, os CCBNBs desenvolveram 41 programas nas áreas de artes, ciências, artes 

visuais, audiovisual, filosofia, história, literatura, música e patrimônio cultural (MENEZES, 

C. P., 2009). No quadro abaixo segue os resultados numéricos do público geral visitante dos 

Centros Culturais de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sousa, que em 2008 apresentaram uma 

média diária de três mil pessoas. Os CCBNBs investiram R$ 8 milhões em sua programação 

no ano de 2008, através de edital de seleção pública, atingindo a média de 1 423 visitantes por 

dia em Fortaleza, 940 em Juazeiro do Norte e 848 em Sousa. 

 

Tabela 1 – Centro Cultural do BNB/Evolução de público visitante 
 

ANO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

PÚBLICO 44.185 107.841 111.888 114.332 129.852 184.217 407.517 442.571 563.833 790.109 895.945 3.792.290 

Fonte: Menezes, C. P., 2009. 
 
 

A cartilha publicada pelo BNB em 2009, com o resultado de seu programa cultural, 

destaca que as bibliotecas dos Centros Culturais Banco do Nordeste recebem, diariamente, 

2/3 do público visitante desses espaços. O acervo de todas as bibliotecas soma um total de 18 

148 livros, distribuído nas categorias literatura, arte, cultura, filosofia, sociologia, história, 

geografia, antropologia, ciência ambiental, mapas, publicações em braile e histórias em 

quadrinhos, oferecendo também diversos periódicos. Há também uma coleção de 3 491 

DVDs, 443 CDs, 242 obras de arte e livros sonoros. As instalações das bibliotecas oferecem 

aos visitantes salas de estudos em grupo, salas de leitura individual, salas de áudio, biblioteca 

infantil e biblioteca com livros em braile, além de biblioteca virtual com computadores 

equipamentos com recursos multimídia e conectados à Internet. 

Atualmente, o BNB está concluindo os projetos arquitetônicos de um centro cultural 

em Vitória da Conquista - BA e em Teresina - PI, que já tiveram sua instalação aprovada pela 
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diretoria do Banco com orçamento de R$ 5 milhões, sendo que R$ 2 milhões serão cedidos 

pelo MinC através do Fundo Nacional de Cultura (FNC), e R$ 3 milhões para implantação e 

manutenção com recursos próprios do BNB. 

 

2.4.2 Programa BNB de Cultura 

O Edital Programa BNB de Cultura foi criado pelo Banco do Nordeste em 2004, com 

o objetivo de democratizar o acesso aos recursos disponíveis para financiamento de ações 

culturais desenvolvidas em benefício da região Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do 

Espírito Santo. Nas seis edições do edital foram investidos R$ 18,5 milhões, patrocinando 1 

131 projetos, beneficiando cerca 474 municípios, representando cerca de 23,8% dos 

municípios da área de atuação do Banco (BNB, 2010b).  

O Programa BNB de Cultura vem priorizando a cultura do Nordeste e a do Norte dos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com as políticas do Governo Federal 

para a cultura, o programa está focado na facilitação do acesso da comunidade aos bens 

culturais, na formação de novas plateias e de cidadãos críticos e conscientes, na ampliação e 

na democratização das oportunidades de criação, circulação e fruição dos bens culturais, bem 

como na promoção e proteção da diversidade das expressões culturais.  

O Programa foi estruturado tendo como base quatro princípios básicos: 1) interesse da 

região, uma vez que o Banco do Nordeste é o principal órgão do Governo Federal para o 

desenvolvimento do Nordeste; 2) acesso democrático a todos que fazem parte da cadeia 

produtiva da cultura, com igualdade de possibilidades; 3) transparência do processo de 

seleção, oferecendo a todos as informações acerca dos critérios de seleção e da metodologia 

de análise; e finalmente, 4) acompanhamento que permita o cumprimento dos objetivos de 

cada ação e do programa como um todo. 

Segundo Henilton Menezes, foram essas características, bem como os resultados 

obtidos, que promoveram a aproximação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), hoje co-patrocinador do Programa. 

Desde 1995 o BNDES utiliza recursos não-reembolsáveis para apoiar projetos 

culturais, prioritariamente em investimentos na preservação do patrimônio histórico nacional 

e na produção audiovisual. Hoje, pela regularidade e pelo montante de recursos já investido, o 

BNDES é o maior investidor do país no segmento de Patrimônio Histórico e o segundo maior 

no de Audiovisual. 
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Segundo informações do portal do BNB4, a participação no Programa BNB de Cultura 

atende à diretriz adotada pelo BNDES de promover a descentralização territorial da oferta de 

bens culturais, aproveitando a maior capilaridade do Programa no apoio a projetos culturais 

no Nordeste e demais áreas de atuação do BNB. 

No portal do BNB também é possível encontrar os principais objetivos do Programa 

BNB de Cultura: 

• Investir recursos financeiros do BNB e do BNDES, disponíveis para a cultura, 

em atividades de interesse da região Nordeste e Norte dos estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB);  

• Promover a democracia cultural mediante a participação da comunidade na 

produção e/ou fruição das ações culturais apoiadas pelo BNB e BNDES;  

• Promover e proteger a diversidade das expressões culturais da região Nordeste 

e Norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do 

BNB);  

• Apoiar prioritariamente a realização de projetos culturais que estão fora da 

evidência do mercado e que contemplem a cultura do Nordeste e do Norte dos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB);  

• Promover a realização de projetos culturais nos municípios da área de atuação 

do BNB menos providos de atividades relacionadas à cultura;  

• Consolidar a imagem do BNB e do BNDES como empresas socialmente 

responsáveis, atuando no processo de patrocínio cultural de forma profissional 

e ética, visando ao desenvolvimento sustentável da cultura do Nordeste e do 

Norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB). 

A seleção dos projetos contemplados pelo edital do Programa obedece aos critérios 

abaixo (BNB, 2010b): 

• Qualidade técnica e/ou artística; 

• Atendimento de interesses da comunidade;  

• Ações e investimentos dos recursos financeiros voltados prioritariamente para 

municípios da área de atuação do BNB;  

• Formação ou aperfeiçoamento profissional;  

• Viabilidade físico financeira e condições de sustentabilidade; 

• Ineditismo da proposta; 
                                                 
4 Disponível em: 
<http://d001int05/content/aplicacao/Eventos/Programa_BNBCultura_2010/gerados/apresentacao.asp>. 
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• Potencialidade de consolidação da imagem do BNB e do BNDES junto à 

sociedade. 

Os projetos são analisados por comissão julgadora composta por 30 avaliadores 

oriundos de todos os Estados onde o BNB atua. São formadas seis comissões avaliadoras, 

uma para cada área de abrangência do Edital: Música, Literatura, Artes Cênicas, Artes 

Visuais, Audiovisual e Artes Integradas ou Áreas não específicas. Cada comissão possui 

cinco integrantes, representantes de Estados diferentes. O nome dos mesmos é divulgado após 

o resultado final. 

O critério Formação e Aperfeiçoamento profissional denota a preocupação do Banco 

com a formação de plateias e profissionalização dos artistas nordestinos. A existência do 

mesmo exige que o projeto contemple atividades desta natureza e não se limite ao benefício 

pessoal do artista. 

Quanto à distribuição dos recursos, até a edição de 2009, estava assegurado que, no 

mínimo, 50% do total dos recursos seriam destinados a projetos cujas ações fossem realizadas 

em municípios com até 100 mil habitantes, dentro da área de atuação do BNB. A partir da 

edição de 2010, os critérios para distribuição de recursos passam a destinar 50% do total para 

projetos cujas ações sejam realizadas em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) abaixo da média do Nordeste e/ou Índice de Exclusão Social (IES) acima da média do 

Nordeste. No mínimo, 25% do total dos recursos devem ser destinados a projetos cujas ações 

sejam realizadas em municípios incluídos no Programa Territórios da Cidadania, instituído 

pelo Governo Federal em 2008 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. Devido à exigência normativa do BNDES, foi ainda estabelecido que 

50% do total dos recursos devem ser destinados a proponentes pessoas jurídicas e sem fins 

lucrativos. 

Outras características importantes do Edital merecem ser destacadas, algumas delas 

sugeridas pelos próprios agentes culturais, público alvo do edital. O Programa é um edital 

com periodicidade anual; são utilizados recursos próprios da instituição, sem renúncia fiscal 

oriunda das leis de incentivo fiscal; o limite máximo de patrocínio por projeto é de R$ 100 

mil; não há limite de apresentação de projetos por proponente. Ele ainda oferece oficinas 

práticas de elaboração de projetos. 

Os focos de atuação são definidos anualmente, com base na demanda do ano anterior, 

principalmente quanto à definição do volume de recursos para cada segmento da cultura.  
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O Banco realiza monitoramento dos projetos patrocinados com o objetivo de atingir as 

metas de cada ação aprovada. São disponibilizadas aos proponentes, de forma confidencial, as 

notas atribuídas aos projetos pela comissão julgadora. Os proponentes contemplados com os 

recursos são obrigados a apresentar prestação de contas fiscal e de resultados, quando da 

conclusão dos projetos. O valor total disponibilizado pelo edital anualmente é R$ 6 milhões, 

sendo R$ 3 milhões do BNB e R$ 3 milhões do BNDES. 

 

2.4.3 Programa Cultura da Gente 

 O Programa Cultura da Gente, criado em 2006, é viabilizado através de edital de 

seleção de projetos culturais direcionado exclusivamente para o público interno do BNB.  Sua 

concepção foi realizada pelo Ambiente de Gestão da Cultura e Ambiente de Desenvolvimento 

Humano5. Seleciona anualmente projetos de manifestações artísticas culturais realizados por 

funcionários. Em quatro edições do Programa foram investidos R$ 965,8 mil em 137 

projetos, beneficiando o mesmo número de funcionários, uma vez que o edital só permite a 

apresentação de um único projeto por proponente. Isso equivale, apenas, a 2,30% do número 

total de funcionários. Entretanto, a demanda é menor que o orçamento disponibilizado por 

edital. Segundo a consultora do Ambiente de Gestão da Cultura, Rosana Virgínia Pereira, a 

edição de 2008, por exemplo, disponibilizou R$ 250 mil, atendendo 22 projetos no valor de 

R$ 201.489,36. Rosana destaca ainda que a área de maior demanda em todas as edições do 

edital é literatura, tendo os funcionários despertado maior interesse pela publicação de livros. 

Alcino Brasil explica que uma das medidas adotadas para estimular a participação dos 

funcionários é a realização de oficinas de elaboração de projetos implantada na edição de 

2011 (PEREIRA, 2010). 

O Programa tem o objetivo de elevar a autoestima e incentivar o autodesenvolvimento 

dos funcionários em atividade e aposentados do BNB em diferentes áreas da arte e da cultura; 

divulgar os valores artísticos culturais da instituição; promover ações de responsabilidade 

social corporativa, integrando a instituição e os seus funcionários; promover a cultura como 

vertente de desenvolvimento institucional; apoiar prioritariamente a realização de projetos 

culturais que estão fora da evidência do mercado e que também possam contemplar a cultura 

popular nordestina, consolidar a imagem do BNB como empresa socialmente responsável, 

atuando no processo de patrocínio cultural de forma profissional e ética, visando o 

desenvolvimento sustentável da cultura nordestina (MENEZES, C. P., 2009). 

                                                 
5 Comumente chamado por outras empresas de departamento de recursos humanos. 
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Nota-se certa semelhança com o Edital do Programa BNB de Cultura no que diz 

respeito aos objetivos, mas com a diferença de que este é voltado para o público interno. O 

valor máximo de orçamento é de R$ 7 mil nos segmentos de literatura, artes visuais, música, 

artes cênicas, audiovisual e cultura popular, a exemplo da produção e edição de livros, 

apresentação de espetáculos musicais, gravação de CDs, exposições de artes visuais, 

incluindo fotografia, montagem de espetáculos teatrais, etc. A edição de 2011, que se encontra 

em andamento, aumentou o valor máximo por projeto para R$ 10 mil.  

Antônio Marcos Lima de Oliveira é arquiteto e técnico de campo da Central de Apoio 

Operacional do BNB, em Salvador. Ele e mais dois colegas da mesma área resolveram formar 

uma banda de rock e inscreveram um projeto no edital para gravação de CD com músicas 

próprias. Marcos afirma que o Programa foi essencial para realização de um sonho que, sem 

o incentivo, seria praticamente impossível. Oliveira também destaca uma outra peculiaridade 

do Edital, a exigência de prestações de contas a cada fase de execução do projeto: “O fato de 

ter que prestar contas ao programa, durante a realização das etapas do projeto, nos fez crescer 

em termos de gestão empresarial, pois nunca tivemos um produtor executivo.” (OLIVEIRA, 

2010). 

Para Marco Antônio Sampaio Gonçalves, engenheiro e técnico de campo que também 

foi agraciado pelo Edital na área de música, o Programa Cultura da Gente é uma excelente 

oportunidade de conhecer e estimular novos talentos, bem como direcionar uma parte dos 

funcionários a entrar em alguma vertente das artes. “Creio que se as pessoas não tiverem ‘um 

pé’ na arte, se tornam sisudos, embrutecidos e inflexíveis”, destaca (GONÇALVES, 2010). 

Erickson Campos Brito, assessor do Ambiente de Comunicação Social e beneficiado 

na área de artes visuais, considera o edital um instrumento democrático, de amplo acesso, e 

que permite inserir o funcionalismo em atividades voltadas para as artes. Entretanto critica o 

limite de apoio por projeto (BRITO, 2010). 

 

2.4.4 Prêmio BNB de Cinema 

O Prêmio BNB de Cinema foi criado em 2004 e possui um orçamento anual de R$ 500 

mil. Em funcionamento há seis anos, o prêmio é voltado para mostras competitivas de cinema 

onde o Banco destina aos vencedores um prêmio em dinheiro e um troféu. 

São objetivos do Prêmio: contribuir para a consolidação da indústria cinematográfica 

no Nordeste; estimular a divulgação da temática cultural e do potencial da região como 

locação cinematográfica; apoiar a realização de festivais de cinema nos estados nordestinos; e 
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incentivar a produção cinematográfica nacional ou de filmes estrangeiros que sejam rodados 

em locações situadas no Nordeste. 

Através do Prêmio BNB de Cinema o Banco tem contemplado com patrocínio direto 

oito festivais de cinema nordestinos a exemplo do Cine Ceará - Festival Nacional de Cinema 

e Vídeo (Fortaleza/CE), Ecocine - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 

(Itinerante), CINE PE – Festival do Audiovisual (Recife/PE), CURTA-SE – Festival Luso-

Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe (Aracaju/SE), Festival Guarnicê (São Luís/MA), 

Jornada Internacional de Cinema da Bahia (Salvador/BA), FESTNATAL – Festival de 

Cinema de Natal (Natal/RN) e Festival Nacional de Cinema (Teresina/PI). 

Brasil afirma que o Prêmio tem sido uma forma desburocratizada para o estímulo à 

produção cinematográfica da região, uma vez que os principais festivais do Nordeste recebem 

o apoio do BNB através do patrocínio direto, possibilitando o reconhecimento das melhores 

realizações do ano (BRASIL, 2010). 

 
2.4.5 DOCTV 

O Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro ou 

DOCTV foi criado em 2003 como parte das políticas da Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura para a integração entre a produção independente e as televisões 

públicas. Com os objetivos de fomentar a regionalização da produção de documentários e a 

implantação de um circuito nacional de teledifusão através da Rede Pública de Televisão, o 

projeto já viabilizou quase três mil projetos de documentários inscritos em 100 concursos 

estaduais, tendo coproduzido 170 documentários e gerado mais de três mil horas de 

programação para a rede pública de televisão. Foram realizadas 67 oficinas para formatação 

de projetos com a participação de mais de dois mil realizadores de todo Brasil, e três oficinas 

para desenvolvimento de Projetos, nas edições II, III e IV do DOCTV (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2009c). 

A partir de parcerias inéditas, a Secretaria do Audiovisual implantou pólos regionais 

de produção e teledifusão, envolvendo a TV Cultura de São Paulo, a Associação Brasileira de 

TVs Públicas, Educativas e Culturais (Abepec), a Associação Brasileira de Documentaristas 

(ABD) e o Banco do Nordeste, abrindo novos mercados e formando novos realizadores. 

Em 2004, no âmbito do I DOC TV, o Banco patrocinou, com R$ 20 mil, o 

documentário Borracha para a Vitória, do diretor cearense Wolney Oliveira, produzido em 

parceria com a TV Ceará (TVC). Em 2005, o BNB também apoiou, com R$ 180 mil, a 

produção de 11 documentários oriundos dos nove estados nordestinos, que integram o II DOC 
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TV. Em 2006, o Banco patrocinou a produção de nove documentários, no valor total de R$ 

300 mil, dentro do DOC TV NORDESTE. 

  

2.4.6 Cresce Nordeste Cultura 

Diante do despertar do BNB para a cultura e o reconhecimento da importância do setor 

da economia da cultura para o desenvolvimento da região, foi lançado em 25 de junho do ano 

de 2007 o Programa de Financiamento à Cultura – Cresce Nordeste Cultura, voltado para 

pessoas jurídicas. A linha de crédito nasceu a partir de demandas de parceria com o Ministério 

da Cultura, quando foi realizado estudo de viabilidade para modelagem do programa de 

financiamento específico para empreendimentos do setor da economia da cultura, envolvendo 

diversas unidades organizacionais do BNB (2009).  

O Cresce Nordeste é um programa estratégico de financiamento, criado pelo BNB 

para estimular o crescimento da região de forma sustentável. Utiliza recursos do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para financiamentos em diversos setores 

e atividades econômicas de todos os portes com taxas de juros a partir de 6,75% ao ano para a 

microempresa e até 10% de juros ao ano para grandes empresas. O prazo das operações pode 

chegar até 12 anos com quatro anos de carência a depender da capacidade de pagamento do 

projeto. Na Tabela 2 é possível identificar as faixas anuais de receitas que classificam o porte 

das empresas, o limite de financiamento e a exigência de contrapartida de recursos próprios. 

Tabela 2 – Cresce Nordeste/Limites de financiamento 

Porte da 
empresa 

Faixa de receita anual 
(R$) ** 

Máximo de 
financiamento 

pelo FNE (%) * 

Mínimo de 
recursos 

próprios (%) 

Taxas de juros 
ao ano (%) *** 

Micro Até 240.000,00  100 0 6,75 

Pequena 

Superior a 240.000,00 

e igual ou inferior 
a 2.400.000,00  

100 0 8,25 

Média 
Superior a 2.400.000,00 

até 35.000.000,00 
85 a 95 5 a 15 9,50 

Grande Acima de 35.000.000,00 70 a 90 10 a 30 10,0 

Fonte: BNB, 2010e.  

(*)  O limite de financiamento do cliente de médio e grande porte levará em conta a tipologia do município onde 
o empreendimento estiver localizado, conforme definição da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), elaborada pelo Ministério da Integração Nacional. Neste caso, a agência do BNB está 
apta a informar-lhe o limite de financiamento de seu projeto. 

(**) Receita operacional bruta anual. 
(***) Operações sujeitas ao bônus de adimplência de 25% para aqueles empreendimentos localizados no 

Semiárido e 15% para fora do Semiárido. Taxas de juros não sujeitas às oscilações do mercado financeiro. 
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A linha poderá financiar (BNB, 2010f): 

- Implantação, ampliação, modernização e reforma de espaços e empreendimentos 

culturais, produção, circulação, divulgação e comercialização de produtos e serviços culturais 

mediante o  financiamento de investimentos e capital de giro associado; 

- Contratação de serviços especializados (horas de estúdio de gravação, compra de 

pauta de teatro, montagem de palco, banheiros químicos, empresas especializadas em 

contratação de músicos, elaboração de arranjos musicais, elaboração de roteiros, contratação 

de elenco, compra de direitos autorais, aluguel de equipamentos e máquinas, projetos de 

sonorização, inclusive material contra a poluição sonora, projetos de iluminação, empresas 

especializadas em contratação de assessoria de imprensa, fotolito, programação visual, 

serviços de divulgação etc.); 

- Aquisição de veículos utilitários novos ou usados, com capacidade mínima de 04 

(quatro) toneladas, aquisição de máquinas e equipamentos e utensílios (podendo a aquisição 

ser financiada de forma isolada); 

- Aquisição de móveis, acervos museológicos, obras de artes, livros, publicações, 

DVDs, cenários e figurinos; 

- Aquisição de instrumentos musicais;  

- Capacitação de mão-de-obra necessária ao empreendimento, por meio de empresas 

especializadas, por exemplo: operadores de som e imagem, carpinteiros, guias, arquivistas, 

etc.; 

- Gastos com construção, ampliação e reforma de benfeitorias e instalações; 

- Capital de giro associado ao investimento fixo. 

O Programa não financia a aquisição de terreno ou de unidade já construída ou em 

execução; transferências de edificações; aquisição de animais; edição de jornais, revistas e 

periódicos; e o desenvolvimento de produtos com conteúdos pornográficos e/ou eróticos 

(BNB, 2010f). 

O público alvo do programa são empresas privadas que desenvolvam as seguintes 

atividades (BNB, 2010f): 

a) Produtoras de espetáculos de artes cênicas (teatro, ópera, dança, circo e mímica); 

b) Produtoras de espetáculos de música; 

c) Produtoras, gravadoras, editoras e distribuidoras de discos (CDs, DVDs) e outras mídias; 

d) Produtoras de audiovisual (cinema, vídeo, rádio e televisão); 

e) Produtoras de artes visuais (a exemplo de artes plásticas, fotografia, gravura); 

f) Editoras de livros e outras publicações (a exemplo de cordéis, guias, partituras musicais 
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   e catálogos culturais), excluindo-se jornais e revistas; 

g) Salas de exibição, casas de espetáculos, teatros e galerias de arte; 

h) Museus, Bibliotecas e Centros Culturais; 

i) Comerciantes atacadistas e varejistas de produtos culturais (livros, jornais, revistas, discos, 

   publicações, imagens e em outras mídias), excluindo-se bancas de revistas; 

j) Fabricantes de instrumentos e acessórios musicais; 

k) Escolas de artes cênicas, de música, de audiovisual, de artes visuais, de literatura 

   e de restauração de patrimônio histórico. 

  

2.4.7 CREDIAMIGO 

Inspirado na experiência bem sucedida de microcrédito criada pelo Prêmio Nobel da 

Paz, Muhammad Yunus, através do Grameen Bank, também conhecido como Banco dos 

pobres, o BNB criou o CREDIAMIGO em 1998: uma linha de financiamento para o 

atendimento ao micro empreendedor não formalizado como pessoa jurídica. O 

CREDIAMIGO é considerado o maior programa de microcrédito produtivo orientado da 

América do Sul, possuindo, em 2009, a cifra de três bilhões de reais em valores contratados 

(MENEZES, C. P., 2009). 

O CREDIAMIGO atua de maneira rápida graças à metodologia de aval solidário que 

consiste na união de um grupo de empreendedores, interessados em obter o crédito, 

assumindo a responsabilidade conjunta no pagamento das prestações. Daí o termo solidário. 

Em um grupo solidário todos respondem pelo crédito, sendo cada empreendedor avalista do 

outro. E quem escolhe os componentes do grupo são os próprios empreendedores 

(MENEZES, C. P., 2009). 

O Programa é gerido pelo BNB e operacionalizado pelo de Instituto Nordeste 

Cidadania (INEC), uma Organização da Sociedade Civil e Direito Público (OSCIP) fundada 

pelos funcionários do BNB com o objetivo de desenvolver ações de combate à fome na 

região. A parceria entre o BNB e o INEC surgiu do interesse da instituição financeira em 

implantar a metodologia de Muhammad em sua integridade, na qual uma de suas premissas 

principais é a operação do crédito por instituições sem fins lucrativos, como é o caso do 

Instituto (BRASIL, 2010).  

O CREDIAMIGO pode financiar, por exemplo, a fabricação e venda de artesanato, 

vendas de comidas típicas, gravação, edição de CD e DVD, venda de CD e DVD, fotografia, 

incluindo serviço de revelação de fotos digitais, livraria, bancas de revista, venda de livros 

usados, banda de música (folclore, forró etc.) e fabricação, comercialização e aquisição de 
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instrumentos musicais. Além disso, o Programa conta com o serviço dos assessores de crédito 

que atendem o cliente no local do empreendimento e orientam sobre noções básicas de gestão, 

controle de compra e venda de mercadoria, e finanças pessoais (MENEZES, C. P., 2009). 

 

2.4.8 Espaço Nordeste 

Visando ampliar sua atuação na área da economia da cultura e estimular o 

financiamento, o BNB implanta em 2009 o que já foi chamado em sua concepção de Espaço 

Sociocultural e de Negócios, o Espaço Nordeste. O argumento principal é reduzir os índices 

de exclusão sociocultural no Nordeste. 

Nesse sentido, o Banco juntou esforços novamente com o INEC para apoiar as 

políticas governamentais, tendo como base a inclusão social e cultural, a dinâmica econômica, 

o meio ambiente e melhoria dos indicadores econômicos e sociais. 

Dessa parceria surgiu um projeto que promoveria a descentralização do acesso à 

cultura aliada à inclusão social, levando-se em conta também a bancarização nos municípios 

onde há carência de agências bancárias, facilitando o acesso aos micro e pequenos 

empreendedores urbanos e rurais, bem como à micro e à pequena empresa. 

A ideia foi consolidada com a criação de pontos de atendimento diferenciados do 

Banco, denominados Espaço Nordeste, reunindo em um só espaço físico ações voltadas para 

negócios e atividades socioculturais. 

Foi implantado o projeto piloto no município de Pedro II, localizado no Piauí, em 

junho de 2009, tendo como resultados positivos, no mesmo ano, um público total de visitantes 

de 3 100 pessoas e a contração de cerca de R$ 845 mil em 820 operações de micro finanças 

(BNB, 2010c). 

Segundo Alcino Brasil, o BNB também busca que estas unidades contribuam para o 

fortalecimento da identidade cultural da população local; inclusão bancária, social, cultural e 

digital; sentimento de pertencimento das comunidades, geração de trabalho e renda; aumento 

da capilaridade do Banco; potencial para geração de novos negócios; fortalecimento da 

imagem institucional; melhor atendimento aos clientes com a redução de deslocamentos; e 

fortalecimento das relações institucionais (SANTOS, 2010). 

Desta forma, a diretoria do BNB aprovou a abertura de mais 30 espaços, sendo 12 em 

2010 e 18 em 2011. O modelo de estrutura física aprovado garante a implantação de uma 

recepção única, área para atendimentos a clientes (salas de negócios); área administrativa para 

guarda de documentos e outros materiais; laboratório equipado com microcomputadores 

(inclusão digital); área reservada com acervo de livros, revistas e periódicos (espaço de 
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leitura); área destinada à realização de cursos, oficinas, reuniões e outros eventos; salão de 

eventos de maior porte, principalmente para as atividades culturais e reuniões com um grande 

número de clientes (BNB, 2010c). 

 

2.4.9 Microprojetos para o Semiárido 

O Programa Mais Cultura, através do MinC e da Fundação Nacional de Artes 

(FUNARTE), assinou convênio com o INEC e Banco do Nordeste no dia 21 de maio de 2009 

para operacionalização do Edital Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido, prevendo o 

investimento de R$ 15 milhões em 1 200 projetos no Semiárido nordestino (MENEZES, C. 

P., 2009).  

O objetivo central é descentralizar a política de fomento da produção sociocultural e 

artística, possibilitando que pequenos produtores recebam até 30 salários mínimos para a 

realização de seus projetos culturais. O edital busca também aumentar o dinamismo 

econômico de comunidades e municípios, por meio de artistas, grupos independentes e 

pequenos produtores culturais incentivados pela ação. 

Os projetos financiados deverão ter como protagonistas ou beneficiários jovens de 17 

a 29 anos residentes no município do Semiárido onde o projeto for realizado. 

O convênio prevê que o BNB administre os recursos e faça a contratação dos projetos. 

Cabe aos estados nordestinos a elaboração do edital local (cada Estado será responsável pela 

elaboração do seu edital) e seleção dos projetos. 

As áreas contempladas no edital são as mesmas do Programa BNB de Cultura: Artes 

Visuais, Artes Cênicas, Literatura, Música, audiovisual e artes integradas. 

Em 2010 todos os onze Estados da área de atuação do Banco realizaram seus editais, 

contemplando 1 327 projetos em 1 300 municípios, portanto, um pouco mais do que fora 

previsto no convênio. 

Jerre Adriano Ferreria Santos, poeta e escritor do município baiano de Cândido Sales, 

foi beneficiado na área de literatura com o projeto intitulado Livro Aberto, possibilitando a 

distribuição de 1 000 livros entre a população da cidade, que também pôde assistir, pela 

primeira vez, apresentações de músicos, atores e poetas. O projeto também contemplou mais 

dois distritos da zona rural de Cândido Sales, Lagoa Grande e Quaraçu, onde também houve 

apresentações artísticas e a distribuição de mais 400 livros. Ferreira critica a limitação de 

recursos com uma citação digna de poeta: “O dinheiro está sendo pouco, mas meus sonhos 

são maiores” (SANTOS, 2010). 
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Francisca Passos de Queiroz e Evilázio Félix da Silva coordenam o projeto No giro do 

pião, realizado em Antônio Gonçalves, também na Bahia. Segundo Francisca o projeto tem 

mudado a vida de muitos jovens em situação de risco através de oficinas de artes cênicas, 

debates sobre temas polêmicos e apresentações nas escolas. Francisca também destaca que a 

procura tem sido grande entre os jovens: 

 
A cada tema trabalhado surge uma apresentação cênica que chama a atenção de 
toda a comunidade. Fomos chamados para apresentar o espetáculo em várias 
escolas gerando assim debates sobre a temática e a procura é grande pelos jovens. 
Estamos convencidos que com projetos como este estamos semeando a boa nova 
em nossa cidade (QUEIROZ, 2010). 

 

Poliana Ribeiro Alves saiu do município de Barra da Estiva na Chapada Diamantina 

(BA) e foi estudar comunicação na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Após 

sua formatura decidiu regressar à sua terra natal e viu o Edital do Mais Cultura como uma 

oportunidade de tentar ajudar seus conterrâneos. Poliana está realizando o projeto Percepção 

Visual: Um novo olhar para o mundo, uma oficina de fotografia em escolas públicas do 

município. Ela comenta:  

Acredito que o apoio à cultura e a disseminação da mesma é uma fator 
preponderante para que se possa ter uma população mais rica em conhecimentos e 
conscientes de si. A mudança em minha vida é algo que não tenho como descrever, 
mas é algo que traz um retorno e uma satisfação pessoal muito grande, 
poder contribuir de forma positiva na cultura de minha cidade e também na vida de 
cada um dos participantes (ALVES, 2010). 

 

Marinildes Portela integra a Associação Grupo Concriz – Poetas, Recitadores e Afins, 

no município de Maracás (BA), e declara que o edital possibilitou a aquisição de 

equipamentos para melhorar a performance das apresentações do grupo. Portela explica que o 

incentivo é importante, pois atende as pequenas iniciativas que mais precisam de apoio. 

Entretanto critica a falta de acompanhamento dos projetos o que pode, segundo a mesma, 

gerar vícios e mudanças negativas no trabalho (PORTELA, 2010). 

 

2.5 RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL COM O MINC 

  

O BNB tem estreitado seu relacionamento com o MinC, visando o cumprimento da 

sua missão de promover o desenvolvimento da região Nordeste, de acordo com as diretrizes 

do Banco em relação à cultura: democratização do acesso às manifestações artísticas e 

culturais; apoio à produção, circulação e formação artísticas e culturais; e a concessão de 

crédito às atividades econômicas da cultura. 
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O alinhamento do discurso do BNB com as premissas do MinC é comprovado com o 

trecho a seguir do depoimento do presidente da instituição: 

 
Nós temos hoje dentro do Banco uma concepção de trabalho de desenvolvimento 
da cultura que passa a ser reconhecida pelo Ministério da Cultura que também 
implica num grande avanço da cultura do nosso país e que realmente me deixou 
muito impressionado quando foi lançado o primeiro Plano Nacional de Cultura. Foi 
aí que eu vi a densidade da forma bem estruturada que passa a ser trabalhada a 
cultura, inclusive com oportunidade a todos e não sendo privilégio de alguns. 
Então, hoje trabalhamos na concepção da cultura bem estruturada e cultura 
introjetada como uma das faces do desenvolvimento. (SMITH, 2010). 

 

Desta forma, o BNB assinou protocolo de intenções com o MinC em junho de 2006, 

levando em consideração (MENEZES, C. P., 2009): 

- Que para o desenvolvimento da política cultural nacional o MinC considera a cultura 

com um setor econômico dinâmico, um direito de cidadania e uma esfera de manifestação 

simbólica; 

- A ênfase ao aspecto social que o BNB confere na realização de suas finalidades, 

cabendo-lhe, em especial, fomentar a inclusão social do cidadão brasileiro, bem como facilitar 

o acesso ao crédito na sua área de atuação; 

- Que o BNB tem atuação na região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do 

Espírito Santo, por meio de uma rede capilarizada de agência e postos de atendimento; 

- A importância da cultura para o desenvolvimento social e econômico para a 

construção de um Brasil que seja de todos. 

O protocolo tem por objetivo a realização de parceria entre o MinC e o BNB, visando 

integrar recursos, experiência acumulada e competências institucionais no desenvolvimento 

de ações que contribuam para o fortalecimento da cultura no desenvolvimento social e 

econômico brasileiro, a exemplo de: execução de atividades identificadas com estratégicas ou 

simbólicas para promoção do desenvolvimento da economia da cultura; direcionamento de 

estudos de adequação de linhas de crédito existentes às necessidades dos agentes do mercado 

cultural, promoção de capacitação sobre economia da cultura para os públicos interno e 

externo; realização de estudos sobre as cadeias produtivas da cultura; alinhamento com a 

política de editais incentivados do MinC; e incentivo ao direcionamento do imposto de renda 

dos funcionários para financiar projetos, programas e fundos de investimentos culturais 

aprovados pelo MinC ao amparo da Lei 8.313/91 (Rouanet) (MENEZES, C. P., 2009). 

Um dos resultados da assinatura do protocolo foi a formalização do convênio, 

mencionado anteriormente, entre o MinC, FUNARTE, INEC e BNB para implantação do 

primeiro Edital Microprojetos Mais Cultura Semiárido com a disponibilização de R$ 15 
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milhões para as pequenas iniciativas culturais dos municípios localizados na região do 

Semiárido (MENEZES, C. P., 2009). 

O relacionamento institucional do BNB com o MinC resultou na indicação do 

primeiro gerente do Ambiente de Gestão da Cultura, Henilton Menezes, para ocupar o cargo 

de Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC). Henilton destaca, em depoimento 

feito pra esta pesquisa, a conversa que teve com o Presidente Smith sobre sua indicação. “Isto 

é uma oportunidade muito boa para o Banco. É importante o Banco ter uma pessoa lá dentro. 

Isso é o reconhecimento do trabalho que o Banco vem fazendo pela Cultura.” (MENEZES, 

H., 2010). 

O relacionamento do Banco com o MinC também permitiu a entrada de recursos do 

FNC na ordem de R$ 2 milhões para implantação de mais dois centros culturais em Teresina 

(PI) e Vitória da Conquista (BA). Além disso, as duas instituições têm partilhado espaços, 

tecnologia e experiências. O MinC também tem compartilhado com outras instituições 

financeiras federais a metodologia de trabalho do BNB com o objetivo de melhorar os 

resultados destas empresas na área cultural. Conforme depoimento de Henilton, o BNB foi 

convidado para apoiar o Banco do Brasil na implantação do Centro Cultural de Belo 

Horizonte na Praça da Liberdade através da aplicação de sua metodologia, considerada pelo 

Ministério um caso de sucesso devido os resultados apresentados pelos centros culturais do 

BNB em Souza e Juazeiro do Norte (MENEZES, H., 2010). 
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3 PROGRAMA BNB DE CULTURA 

 

Neste terceiro capítulo, discutiremos a gestão da cultura no BNB a partir de uma 

análise crítica sobre sua estrutura, orçamento, metodologia de trabalho, critérios de seleção de 

projetos, relacionamento com proponentes e avaliadores e acompanhamento de projetos. Em 

seguida, faremos um balanço dos editais do Programa BNB de Cultura, mecanismo de 

financiamento de maior visibilidade, desde sua criação, analisando suas principais 

características e averiguando se há contradições pelo que é proposto e seus resultados. No 

último momento, discutiremos sobre a recente inserção da temática cultural no plano de 

trabalho do BNB, suas implicações e principais desafios e dificuldades da instituição na busca 

do desenvolvimento da região Nordeste. 

 

3.1 A GESTÃO DA CULTURA 

 

O Ambiente de Gestão da Cultura, criado em 2003 pela administração do BNB, possui 

orçamento próprio e variável de R$ 28,6 milhões6 (BRASIL, 2010). É responsável por 

realizar a programação e manutenção dos centros culturais do Banco; realizar os editais 

públicos que selecionam, patrocinam e acompanham os resultados dos projetos culturais 

votados para o público externo e interno; apoiar a criação de linhas de crédito para atividades 

econômicas da área cultural, visando o fortalecimento de cadeias produtivas da cultura; e 

incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre a cultura em suas dimensões econômica e 

social para o desenvolvimento da região. 

  O Ambiente de Gestão da Cultura possui três unidades, os centros culturais de 

Fortaleza, Juazeiro do Norte e Souza, 138 colaboradores, incluindo terceirizados (BRASIL, 

2010).  Cada centro cultural possui um gestor; uma equipe administrativa, responsável pela 

manutenção predial, pessoal e pagamento de fornecedores; uma equipe de produtores 

culturais responsável pela produção dos eventos e espetáculos artísticos, seleção e contratação 

de artistas, elaboração de editais e programação; e uma equipe de bibliotecários. Além disso, 

o ambiente ainda conta com uma equipe de coordenação do Edital do Programa BNB de 

Cultura; uma equipe para os Editais do Microprojetos para o Semiárido do Programa Mais 

Cultura; e uma equipe responsável pela área de economia da cultura e implantação dos 

espaços socioculturais e de negócios (Espaço Nordeste).  

                                                 
6 Definido anualmente pela diretoria do Banco com base nos resultados financeiros da empresa. 
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A gerência da cultura do BNB funciona nas mesmas instalações da área administrativa 

do centro cultural de Fortaleza. Este, por sua vez, possui 72 pessoas trabalhando, incluindo as 

equipes do ambiente e coordenação dos editais dos Programas BNB de Cultura e Mais 

Cultura (BRASIL, 2010). Os centros culturais de Juazeiro do Norte e Souza possuem uma 

equipe de 32 e 25 profissionais, respectivamente. Estas equipes foram escolhidas a partir do 

critério principal do histórico curricular e afinidade de cada um nas diversas linguagens 

artísticas (MENEZES, C. P., 2010).  

O critério de seleção para gestor dos centros culturais do BNB é possuir formação em 

comunicação social, administração, produção cultural, arquitetura ou nas diversas linguagens 

artísticas (MENEZES, C. P., 2010). 

Verifica-se uma forte influência da área de comunicação social na gestão da cultura do 

BNB. Primeiro, porque seu orçamento foi “herdado” da verba de patrocínios, de 

responsabilidade do Ambiente de Comunicação Social, através do parecer favorável do gestor 

de comunicação e de decisão da diretoria (BRASIL, 2010). Segundo, devido à formação da 

equipe de gestão da cultura ter origem na comunicação social do BNB, conforme depoimento 

de Carmem Paula, assessora do ambiente, sobre a equipe de implantação do centro cultural de 

Fortaleza da qual fez parte:  

Eu acho que todos os três, falando de Henilton, Tibico7 e Jorge, trabalharam juntos 
na comunicação. Henilton já tinha uma história, também, longa naquilo que ele 
chama do embrião do centro cultural. Era um núcleo que foi criado para os 
preparativos dos 40 anos do Banco que, a partir daí, tinha-se a ideia de criar uma 
área cultural, mas que não pôde ser concretizada. Só foi criada em 1998. Este 
núcleo é de 1992 e só em 1998 que o centro cultural foi efetivamente inaugurado. 
De alguma forma todas essas pessoas já tinham trabalhado com eventos ou 
comunicação. Tibico era fotógrafo, Henilton, produtor musical, Jorge era escritor e 
Silvia tinha trabalhado com eventos (MENEZES, H., 2010). 

 

Henilton Menezes, primeiro gestor da cultura no BNB, é funcionário concursado da 

instituição, produtor musical e formado em comunicação social com habilitação em 

jornalismo. Começou a trabalhar na área Treinamento, onde implantou o Departamento de 

Audiovisual, hoje subordinado ao Ambiente de Comunicação Social e responsável por toda 

produção audiovisual institucional do BNB. Trabalhou em seguida no gabinete da presidência 

do BNB na área de patrocínios, subordinada, na época, ao gabinete. Montou uma empresa de 

produção cultural chamada Letra, Música e Comunicação Ltda, em 1998; fez parte da equipe 

                                                 
7 Henilton Menezes, Carmem Paula Menezes, Jorge Lins, Alcino Brasil e Silvia Valente foi a equipe formada 
por funcionários da Assessoria de Comunicação (ASCOM) na administração de Byron Queiroz, em 1998, para 
criação e instalação do Centro Cultural do BNB em Fortaleza. Tibico é apelido de Alcino Brasil, gestão atual do 
Ambiente de Gestão da Cultura (2010). 
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de implantação do primeiro centro cultural do Banco e hoje é o atual Secretário de Fomento e 

Incentivo à Cultura do MinC (MENEZES, H., 2010). 

Alcino Brasil, gestor que sucedeu Henilton, também é funcionário de carreira, tendo 

iniciado suas atividades na área de informática do BNB. Atuou fora do Banco como fotógrafo 

profissional e produtor de cinema e vídeo; ingressou no departamento de audiovisual, fez 

parte da equipe de implantação do Centro Cultural de Fortaleza e foi assessor do Ambiente de 

Comunicação Social (BRASIL, 2010). 

Desta forma, percebe-se o grau de influência da área de comunicação que também 

cedeu alguns colaboradores terceirizados para formação da equipe. Além disso, há um trânsito 

entre as duas áreas, seja no compartilhamento de colaboradores ou nas decisões gerenciais e 

administrativas. 

A coordenação do edital do Programa BNB de Cultura, objeto maior de observação 

desta pesquisa, tem orçamento de R$ 6 milhões, sendo que o BNB e o BNDES participam 

com R$ 3 milhões cada um. Possui um coordenador geral, funcionário do Banco sob o cargo 

de consultor interno, hierarquia subordinada ao gerente do ambiente e jornada de trabalho de 

6 horas por dia; três técnicos terceirizados, cada um trabalha 8 horas diárias e coordena duas 

linguagens artísticas do edital; e uma bolsista (estagiária). O coordenador geral também é 

responsável pelo acompanhamento dos resultados do edital do Programa Mais Cultura. 

O coordenador geral, funcionário de carreira há 25 anos, também é poeta com dois 

livros publicados com o apoio do Programa Cultura da Gente (edital para funcionários), é 

formado em pedagogia com especialização em administração escolar, trabalhou anteriormente 

na área de treinamento e como agente de desenvolvimento. Sua equipe de coordenadores 

possui formação diversificada em música, jornalismo, administração e nível médio. A bolsista 

cursa psicologia e faz a atualização do Banco de dados dos proponentes selecionados 

(NOGUEIRA, 2010). 

A coordenação do Programa BNB de Cultura ainda conta com o apoio das assessorias 

de comunicação das Superintendências Estaduais, sendo responsáveis em realizar oficinas de 

elaboração de projetos, receber as inscrições dos projetos nos seus respectivos Estados, 

indicação de membros para comissão julgadora, contratação dos avaliadores, 

acompanhamento dos projetos e relacionamento com os avaliadores, bem como os 

proponentes do edital. A área de comunicação social é mais uma vez fundamental na gestão 

da cultura, disponibilizando, neste caso, a mão de obra de sua equipe para execução dos 

trâmites do Programa BNB de Cultura, conforme cita Mário Nogueira, coordenador geral do 

edital: 
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A participação dos assessores de comunicação é muito importante para o programa, 
pois são eles quem dão todo suporte entre a coordenação, os avaliadores e 
proponentes dos seus Estados. É o nosso elo nos Estados. Eles fazem também o 
trabalho de habilitação e desabilitação dos projetos. Então, escolhemos os jurados a 
partir da sugestão dos assessores. Eles nos enviam os currículos dessas pessoas e 
fazemos a seleção com a gerência de forma proporcional à amplitude do Estado 
(NOGUEIRA, 2010). 

 

Mário também critica o tamanho de sua equipe, que considera insuficiente para 

realização de todas as atividades previstas no edital. 

 
Nós estamos com um déficit de, no mínimo, dois coordenadores. O ideal seria que 
cada coordenador ficasse com uma área. Maurício, por exemplo, além de coordenar 
duas áreas, ele faz o suporte técnico. [...] Ele poderia ficar coordenando somente 
uma área com menos projetos e continuar dando esse suporte de produção de 
relatórios e apoio de informática (NOGUEIRA, 2010). 

 

De acordo com o depoimento acima, cada coordenador trabalha com duas linguagens 

artísticas, realizando as contratações e desembolsos, acompanhamento dos projetos, inclusive 

cobrança e análise de prestação de contas, além da tabulação das notas enviadas pela 

comissão avaliadora e divulgação dos resultados. 

As inscrições dos projetos do Edital do Programa BNB de Cultura são recebidas aos 

lotes de seis cópias de cada projeto por parte das assessorias de comunicação dos Estados: 

retira-se uma cópia para acompanhamento da Superintendência e envia-se as outras cinco para 

Fortaleza, com atenção à coordenação do edital. Esta equipe, por sua vez, descaracteriza os 

nomes dos proponentes, lacra os projetos em envelopes, identifica-os com etiquetas, com seus 

respectivos códigos, e encaminha uma cópia para cada participante da comissão organizados 

em lotes e separados por área. Este processo evidencia a necessidade de um trabalho bastante 

organizado e despesas altas com a logística para realização e concretização de um edital. 

O sistema de tabulação de notas é inspirado no sistema das escolas de samba do Rio de 

Janeiro e em outros editais de empresas públicas. Como são cinco avaliadores de cada área, 

cada projeto recebe cinco notas de 0 a 10 nos seis critérios do edital8. Ao inserir as notas no 

software, criado especificamente para o edital, são eliminadas a maior e a menor nota de cada 

critério com o objetivo de corrigir qualquer tipo de eventual distorção como, por exemplo, a 

simpatia ou o desinteresse pessoal dos avaliadores por um determinado projeto. O processo de 

seleção de projetos dura 40 dias corridos e o resultado é publicado nas páginas da Internet do 

BNB e BNDES, juntamente com as notas dos projetos e nomes dos membros da comissão 

julgadora (MENEZES, H., 2010).  

                                                 
8 Cf. Capítulo 2. 
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O modelo de contrato é criado pela coordenação do edital e enviado para os 

departamentos jurídicos do BNB e BNDES para aprovação. É feita a contratação dos projetos 

pela equipe da coordenação do edital que, após envio da documentação e formalização do 

contrato, realiza o desembolso no valor integral do projeto, descontados os impostos 

municipais, estaduais e federais, na conta corrente do proponente. De acordo com Mário 

Nogueira, esse processo leva de 20 a 30 dias, dependendo de eventuais problemas surgidos 

por parte do proponente:  

 
Parece que os proponentes não possuem experiência para trabalhar com o setor 
público. Eles acham que quando solicitamos uma relação de documentos é uma 
burocracia quando não é. [...] Nós só pedimos os documentos do proponente, os 
dados da conta e o cronograma atualizado, pois se ele fez, por exemplo, o projeto 
agora em agosto, nós temos que saber se na contratação em janeiro se aquele 
cronograma ainda está valendo. Se ele mandar tudo certo numa única remessa 
dentro de 20 a 30 dias ele está com o recurso na conta. A morosidade é da parte do 
proponente (NOGUEIRA, 2010). 

 

Apesar de o coordenador atribuir a responsabilidade da morosidade de algumas 

contratações aos proponentes, o edital é um instrumento um tanto quanto complexo para o 

tipo de proponente que o BNB pretende alcançar. Muitas vezes faltam às populações do 

interior nordestino não só conhecimento de gestão ou para elaboração de projeto, mas acesso 

ao ensino de qualidade (educação formal), sem falar na noção de executar um projeto cultural 

do início ao fim. 

Mário Nogueira aponta outra falha no Edital do Programa BNB de Cultura: a falta de 

acompanhamento sistemático dos projetos contratados. Segundo Nogueira não há tempo 

disponível ou recursos suficientes para acompanhar os projetos in loco (NOGUEIRA, 2010). 

Este fato pode causar sérios problemas numa avaliação mais precisa do programa, além do 

risco de inadimplência, embora Alcino afirme que este problema afeta apenas 1% dos projetos 

(BRASIL, 2010). 

A avaliação do programa é realizada de forma quantitativa, através dos números 

apresentados pela prestação de contas dos proponentes sobre o alcance do projeto, municípios 

atendidos e quantidades de pessoas beneficiadas (NOGUEIRA, 2010). As oficinas para 

elaboração de projetos também têm sido uma oportunidade de apresentação de críticas e 

sugestões por parte do público. Além disso, uma primeira versão do edital é publicada no 

portal do BNB um mês antes do seu lançamento oficial. Dessa forma, o público em geral, 

pode fazer recomendações. Entretanto, Henilton concorda sobre a necessidade de realizar uma 

avaliação qualitativa, embora considere que ainda não seja oportuno: 
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Nós fazemos uma avaliação muito mais burocrática, pegando a base de dados e 
fazendo diagnósticos como, por exemplo, “quantos projetos tiveram problema de 
execução?” [...] Acho que vai chegar o momento que o edital vai chegar a um 
amadurecimento que precise desta avaliação mais qualitativa. Por exemplo, você 
pegar uma determinada região que houve alocação de recursos do programa, e 
saber que impacto aquilo trouxe na qualidade de vida das pessoas. [...] Mas dentro 
do meu pensamento, muito mais intuitivo que técnico, acho que isso precisaria, no 
mínimo, uns dez anos pra você sentir a diferença. Assim, teremos condições de 
averiguar como é que estava lá atrás e como estamos hoje. Então eu acho muito 
cedo, é muito difícil de mensurar uma ação dessas dentro de um período de cinco a 
seis anos (MENEZES, H., 2010). 

 

A necessidade de um período mais longo de atuação do programa para aplicação de 

uma pesquisa qualitativa é de fato uma estratégia, mas talvez seja necessário um 

conhecimento mais aprofundado do público alvo do edital. O público alcançado pelo BNB é o 

mesmo para o qual ele se dispõe? Qual a idade desse público? Renda, sexo etc.? Estas são 

indagações que podem ser respondidas através da pesquisa quantitativa e dos dados que 

provavelmente o BNB tenha em seu Banco de dados. 

Outro tipo de análise qualitativa que também poderia ser feita de imediato é sobre a 

expectativa destes proponentes em relação ao edital. O que estes esperam do BNB? Apesar de 

faltarem algumas informações preciosas que apontem uma direção mais objetiva para o 

Banco, a avaliação feita atualmente permitiu que o BNB adotasse uma série de novas medidas 

para melhoria do programa como, por exemplo, ampliação do número de realização de 

oficinas em municípios que possuem menos de 100 mil habitantes, localizados longe das 

capitais ou de outros municípios considerados pólo; permitir a análise de projetos “escritos à 

mão” e não digitados ou datilografados; redução dos critérios de avaliação; simplificação do 

preenchimento do formulário de inscrição; ampliação dos recursos disponíveis; ampliação do 

valor limite de patrocínio; divulgação das notas de todos os proponentes; emissão de 

correspondência para os proponentes desclassificados, explicando o motivo; publicação do 

edital para consulta prévia; realização de parceiras institucionais; e divulgação dos nomes 

integrantes da comissão julgadora. 

Além do edital do Programa BNB de Cultura e dos centros culturais, o Ambiente de 

Gestão da Cultura também se preocupa com a economia da cultura através do estímulo ao 

financiamento, criando em 2009 o Espaço Nordeste, unidades responsáveis pelo 

financiamento à cultura e a disponibilização de espaço para atividades socioculturais em 

municípios com baixo IDH. 
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3.2 UM BALANÇO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS 

  

Nas seis edições do edital do Programa BNB de Cultura foram investidos R$ 18,5 milhões, 

patrocinando 1 131 projetos, beneficiando cerca 474 municípios, representando 23,8 % dos 

municípios da área de atuação do Banco (BNB, 2010d). Neste mesmo período, entre 2005 e 

2010, foram apresentados 13 072 projetos nas linguagens das artes cênicas, artes visuais, 

audiovisual, música, literatura e artes integradas, conforme quadro abaixo. Na edição de 2010 

foi investido R$ 6 milhões em 192 ações culturais em 464 municípios do Nordeste 

(NOGUEIRA, 2010). 

 

Tabela 3 – Programa BNB de Cultura/Quantidade de projetos apresentados por segmento (2005-2010) 

ÁREA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
ARTES CÊNICAS 505 586 456 516 353 475 2 891 22,12 
ARTES VISUAIS 243 251 269 207 142 193 1 305 9,98 
AUDIOVISUAL 0 244 207 277 145 233 1 106 8,46 
MÚSICA 741 758 731 639 417 556 3 842 29,39 
LITERATURA 418 498 364 442 243 318 2 283 17,46 
INTEGRADAS 0 0 0 594 406 645 1 645 12,58 
TOTAL 1 907 2 337 2 027 2 675 1 706 2 420 13 072 100,00 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
 

As áreas de audiovisual e artes integradas só foram contempladas no edital a partir da 

edição 2006 e 2008, respectivamente. Henilton Menezes, primeiro gestor da área, explica que 

a linguagem do audiovisual não entrou na primeira edição devido à existência do Prêmio BNB 

de Cinema, ativo desde 2004, e a limitação da dotação do edital para contemplar obras 

cinematográficas que, geralmente, possuem orçamentos de maior valor em relação às outras 

áreas (MENEZES, H., 2010). Houve questionamento dos participantes, então o BNB decidiu 

contemplar a área, desde que não fosse destinado para mostras competitivas onde o Prêmio 

BNB de Cinema já atende, e que o valor apoiado pelo Banco fosse, no mínimo, 30% do valor 

total do orçamento do projeto. 

A linguagem das artes integradas foi criada por sugestão dos próprios participantes do 

programa a fim de beneficiar projetos que não se enquadrem nas outras áreas como, por 

exemplo, gastronomia, capoeira, turismo cultural, diversidade cultural, patrimônio imaterial, 

economia da cultura, pesquisa, cultura e desenvolvimento, etc.; ou que contemplem projetos 

classificados em mais de uma categoria artística. Artes integradas acabaram se tornando, 

historicamente, a quarta área mais procurada pelos proponentes com 12,58% do total de 
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propostas, perdendo para música (29,39%), artes cênicas (22,12%) e literatura (17,46%). 

Porém, observa-se a tendência que esta área seja a de maior destaque no edital. Se for 

considerar a quantidade de projetos a partir de 2008, ela já é a maior, com 1 645 projetos 

apresentados, sinalizando 24,8% do total. 

A demanda por recursos financeiros obedece à mesma lógica da quantidade de 

projetos, tendo as áreas acima mencionadas como as mais solicitadas. A cifra total dos 

projetos apresentados ao Banco é de R$ 344,18 milhões, conforme Tabela 4. Isso significa 

que o Banco está atendendo 5,37 % do total. Se considerarmos o ano de 2010 com R$ 99,4 

milhões somando-se todos os projetos apresentados, o Banco concedeu R$ 6 milhões, o que 

representa 6% de atendimento. Verifica-se uma demanda reprimida pelo financiamento à 

cultura, que pode ser explicada pela ausência histórica da área nos projetos de 

desenvolvimento da região, confirmando o argumento de Rubim de que a história das 

políticas culturais no Brasil é caracterizada, entre outras coisas, pelo caráter tardio de suas 

ações (RUBIM, 2007, p. 11). 

 
Tabela 4 – Programa BNB de Cultura/Demanda de recursos por segmento (R$ mil / 2005-2010) 
  
ÁREA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

ARTES CÊNICAS 11.141,40 18.089,40 9.008,10 12.197,80 8.699,17 17.712,00 76.847,87 22,33 

ARTES VISUAIS 4.346,20 5.893,10 7.653,80 5.346,90 3.175,49 7.024,06 33.439,55 9,72 

AUDIOVISUAL 0,00 7.441,20 7.142,40 6.762,50 4.409,27 11.813,05 37.568,42 10,92 

MÚSICA 17.782,80 16.895,20 13.828,10 15.891,80 10.181,03 23.083,17 97.662,10 28,38 

LITERATURA 6.560,20 7.733,70 5.385,50 7.309,70 3.925,42 9.877,89 40.792,41 11,85 

INTEGRADAS 0,00 0,00 0,00 16.907,80 10.976,79 29.981,38 57.865,97 16,81 

TOTAL 39.830,60 56.052,60 43.017,90 64.416,50 41.367,17 99.491,55 344.176,32 100,00 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
 

O BNB considera projetos habilitados aqueles que atendem aos pré-requisitos do 

edital e são enviados para comissão julgadora para seleção. Os projetos selecionados são os 

efetivamente beneficiados pelo programa. Esta comparação ratifica a hipótese da demanda 

reprimida e da insuficiência de recursos para atendimento à demanda, porém, é possível 

constatar um crescimento do número de projetos selecionados. 

Em relação à quantidade de projetos habilitados, o Banco beneficiou 8,65% da 

demanda, chegando perto da meta defendida por Henilton, de atender 10% dos projetos 

apresentados à instituição (MENEZES, H., 2010). Quando é feita a análise pontual de cada 

edição do edital, percebe-se que, a partir de 2009, já houve uma superação desta meta, com 

11,25% de atendimento e 10,66% em 2010, quando houve, também, um crescimento de 70% 
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da oferta de recursos9. Segundo Alcino Brasil, a situação pode ser explicada pelo aumento do 

número de oficinas de elaboração de projetos que cresceu de 40 em 2008 para 60 em 2010, 

resultando numa possível melhoria de qualidade dos projetos apresentados, além do 

crescimento da capilaridade do Programa que conseguiu atingir maior número de municípios 

(BRASIL, 2010). Entretanto, Henilton Menezes também atribui este aumento da oferta à 

entrada do BNDES e a injeção de novos recursos (MENEZES, H., 2010). 

A Tabela 5 mostra a relação entre os projetos habilitados e selecionados. 

 

Tabela 5 – Programa BNB de Cultura/Projetos habilitados x selecionados (2005-2010)  

PROJETOS/ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
HABILITADOS 1 907 2 337 2 027 2 675 1 706 2 420 
SELECIONADOS 187 145 157 192 192 258 
% ATENDIMENTO 9,88 6,2 7,74 7,18 11,25 10,66 

Fonte: Elaborado por Gabriel Salgado, com base em informações fornecidas pelo BNB. 
 

Menezes explica que os recursos são insuficientes devido à limitação do Banco em 

realizar novos investimentos. O Banco obteve o lucro líquido de R$ 459 milhões em 2009, 

que também deve ser investido em outras áreas da empresa, inclusive no pagamento dos 

dividendos para os acionistas (DIÁRIO DO NORDESTE, 2010). Enquanto a PETROBRAS, 

por exemplo, obteve o lucro de R$ 28,98 bilhões no mesmo período, em 2009 (PETROBRAS, 

2010), garantindo condições financeiras mais favoráveis para aumentar e diversificar seus 

investimentos. Devido a esta limitação, o Banco teve que optar por beneficiar projetos de 

menor porte: 

Esta foi outra opção muito clara que o Banco fez, já que não temos recursos 
suficientes, vamos dar preferência aos projetos pequenos e deixar os projetos 
grandes para outras estatais e os grandes editais. Esta estratégia foi bastante feliz, 
porque se eu tenho pouco recurso e tenho projetos no Nordeste que não são 
alcançados pelos editais da Petrobras e BNDES, não que estas empresas não 
queiram, mas o processo é complexo, e estes pequenos produtores do interior 
nordestino não conseguem chegar lá, então vamos atender esta parte da sociedade 
que não está recebendo nenhum tipo de atendimento (MENEZES, H., 2010). 

 

A Tabela 6 indica a quantidade de projetos selecionados por linguagem artística, onde 

é possível identificar que a proporção do que é apresentado ao Banco é historicamente 

mantida, sendo música (22,19%), artes cênicas (20,51%), artes visuais (19,27%) e literatura 

(18,83%) as áreas com maior número de projetos selecionados. Contudo, na edição de 2010, o 

                                                 
9 A primeira edição do edital começou com a oferta de R$ 2 milhões para projetos culturais, aumentando para R$ 
2,5 milhões na edição de 2007, R$ 3 milhões em 2008 e dobrando para R$ 6 milhões em 2010 com a entrada do 
BNDES. Nota nossa. 
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segmento de artes integradas representa o segundo mais beneficiado pelo edital, com 53 

projetos selecionados, ou seja, 20,54% do total. 

 
Tabela 6 – Programa BNB de Cultura/Projetos selecionados por segmento (2005-2010) 
 

ÁREA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
ARTES CÊNICAS 47 30 32 32 40 51 232 20,51 
ARTES VISUAIS 47 32 34 35 31 39 218 19,27 
AUDIOVISUAL 0 19 23 19 14 23 98 8,66 
MÚSICA 50 31 33 36 44 57 251 22,19 
LITERATURA 43 33 35 38 29 35 213 18,83 
INTEGRADAS 0 0 0 32 34 53 119 10,52 
TOTAL 187 145 157 192 192 258 1 131 100,00 

Fonte: Elaborado por Gabriel Salgado, com base em informações fornecidas pelo BNB. 
 
 

O número de projetos apresentados por pessoas jurídicas tem ampliado, chegando em 

2010 a uma proporção de 58,8% das propostas inscritas e habilitadas para o edital em relação 

a pessoas físicas. Considerando os projetos selecionados, no mesmo ano, 70,2% são projetos 

apresentados por pessoas jurídicas e 29,8% por pessoas físicas.  

No entanto, com a entrada do BNDES em 2010, com 50% da dotação orçamentária do 

edital, metade dos recursos também deveria ser direcionada à pessoa jurídica, sem fins 

lucrativos, devido à norma da estatal em apenas conceder patrocínios desta forma. Embora 

este fato possa explicar o crescimento em 2010, o mesmo não se aplica às outras edições do 

edital onde o contexto já era verificado, exceto no primeiro ano, quando havia um maior 

número de proponentes na categoria pessoa física. 

 

 
Gráfico 4 – Programa BNB de Cultura/Projetos habilitados de acordo 

com a natureza jurídica (2005-2010)  

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
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Gráfico 5 – Programa BNB de Cultura/Projetos selecionados de acordo 
com a natureza jurídica (2005-2010)  

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
 

 

Uma característica importante do Edital é a prioridade para municípios menores com 

populações de até 100 mil habitantes. Para estas cidades eram garantidos, até o edital de 2009, 

50% dos recursos. Esta regra de seleção foi substituída a partir da edição do ano de 2010 para 

os municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média do Nordeste e 

com Índice de Exclusão Social (IES) acima da média do Nordeste. 

O IDH considera três variáveis para cálculo por média aritmética, esperança de vida ao 

nascer; estoque de educação (percentual de adultos alfabetizados e percentual de matrículas 

no ensino formal); e renda per capta. O IES, desenvolvido pelo pesquisador José Lemos, 

considera cinco variáveis com média ponderada, falta de água tratada; falta de esgotamento 

sanitário; falta de serviços de coleta de lixo; população analfabeta, maior de 10 anos; renda 

diária igual ou menor que US$ 1,00 (MENEZES, H., 2009). 

Ao longo de quatro anos consecutivos, entre 2005 e 2008, quando a preferência por 

cidades com populações menores de 101 mil habitantes estava habilitada, observou-se uma 

distribuição distinta quando consideradas o que o BNB denomina de “cidades sede” 

(municípios de origem dos proponentes), e “cidades alvo” (municípios de realização do 

projeto). Em 2005 e 2006, os valores eram idênticos e não havia diferença entre as duas 

variáveis, evidenciando que os proponentes estavam apresentando ações para execução em 

seus próprios municípios. Nos anos de 2007, 2008 e 2009, o percentual relativo aos projetos 

selecionados de acordo com a “cidade sede” é diferente do percentual relativo à “cidade 

alvo”. Nestes três anos verifica-se que o percentual dos projetos selecionados em “cidades 
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sede” com mais de 100 mil habitantes é de 62%, 61% e 60%, respectivamente. Enquanto os 

projetos selecionados para as “cidades alvo” cai, o percentual para 21% em 2007 e 2008, e 

30% em 2009. Cerca de 59% dos projetos selecionados em 2007 e 2008 foram desenvolvidos 

em cidades com até cem mil habitantes. No ano seguinte, em 2009, este número sobe para 

70%. Contudo, os projetos estão sendo apresentados, em sua maioria, por proponentes 

oriundos de cidades maiores. O que nos leva a crer que houve uma sensibilização por parte 

dos proponentes, devido à regra de seleção do edital em produzir ações culturais em cidades 

menores. Porém, os proponentes destas cidades continuam realizando menos projetos. 

 

 
Gráfico 6 – Programa BNB de Cultura/Projetos 

selecionados em cidades sede (2005-2009) 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
 

 

 
Gráfico 7 – Programa BNB de Cultura/Projetos 

selecionados em cidades alvo (2005-2009) 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
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O mesmo ocorre quando é feito o recorte dos projetos habilitados e selecionados por 

capital e cidades do interior. Apesar da maioria dos projetos ter origem nas capitais, verifica-

se que, a partir de 2006, quando foi definida a prioridade para municípios com até 100 mil 

habitantes, são selecionados projetos cujas ações são realizadas no interior dos Estados. Em 

2005, por exemplo, foram habilitados 1 124 projetos da capital e 653 do interior. No mesmo 

ano foram selecionados 104 projetos de capitais e 83 do interior. A partir de 2006, a 

proporção entre cidades do interior e capital se inverteu quando o programa recebeu 1 207 

projetos oriundos das capitais e 939 das demais cidades. A seleção deste mesmo ano 

contemplou 45 projetos nas capitais e 100 no interior, ou seja, 68,97% dos projetos 

contemplados tinham suas ações voltadas para o interior dos Estados. 

 

 

Gráfico 8 – Programa BNB de Cultura/Quantidade de projetos 
habilitados em cidades sede (2005-2010) - capital x 
outros municípios 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 
Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 

 
 

 
Gráfico 9 – Programa BNB de Cultura/Quantidade de projetos 

selecionados em cidades alvo (2005-2010) - capital 
x outros municípios 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 
Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
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Conforme ilustrado no Gráfico 8, apenas em 2007 foram habilitados 1 033 projetos a 

serem realizados nas capitais e 726 no interior, sendo selecionados, conforme o Gráfico 9, 63 

projetos para execução nas capitais e 94 no interior, obedecendo a uma proporção de 59,87%. 

No ano de 2008 foram habilitados 1 396 projetos nas capitais e 1 056 nos demais municípios, 

sendo selecionadas 79 ações nas capitais e 113 para o interior. A lógica da proporção maior 

para os municípios do interior permanece em 2009, com 863 projetos apresentados por 

proponentes oriundos das capitais e 732 do interior, sendo que ao final do processo seletivo 

foram escolhidos 113 projetos para execução no interior e 79 nas capitais. Em 2010, pela 

primeira vez, os proponentes das cidades de interior apresentam maior número de projetos, 1 

286 contra 1 134 das capitais, sendo selecionadas 160 ações para estas cidades contra 98 das 

capitais, representando 62% do total. Este fato evidencia um crescimento na produção de 

projetos no interior, sinalizando para uma nova tendência. 

A análise destes números permite concluir que há uma tendência na ampliação dos 

projetos apresentados por proponentes residentes nos municípios do interior dos Estados, que 

pode ser explicado pelo crescimento das oficinas de elaboração de projetos nestas cidades. 

Tais projetos proporcionaram uma melhoria de qualidade e produtividade. 

A partir de uma análise dos números do Programa BNB de Cultura, através dos 

indicadores sociais, verifica-se que, nas edições entre 2007 e 2009, quando não havia o 

critério de seleção dos indicadores como regra, as cidades com índices sociais melhores, 

mesmo com a população abaixo dos 100 mil habitantes, ainda são as mais beneficiadas. No 

ano de 2005, por exemplo, 72% dos projetos foram para municípios com IDH melhor que a 

média do Nordeste, que é de 0,719. Em 2006, o quadro curiosamente muda para 56% dos 

projetos selecionados em municípios com IDH menor. Sobretudo, entre os anos de 2007 a 

2009, 57% dos projetos apresentaram ações de cultura em municípios com IDH acima da 

média do Nordeste. Esta distorção é corrigida apenas em 2010, quando a regra é implantada. 

A partir deste ano 76% dos projetos selecionados possuem atividades nos municípios com 

IDH mais baixo que a média da região. 
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Gráfico 10 – Programa BNB de Cultura/Projetos 
selecionados por IDH (2005-2010) - IDH 
Nordeste: 0,719 

Fonte: Elaborado por Gabriel Salgado, com base em informações 
fornecidas pelo BNB. 

 
 

 

Nos mesmos anos, entre 2005 e 2010, considerando o IES, 60% dos projetos foram 

realizados em cidades com índice inferior a média do Nordeste, que é 36,07. Vale destacar 

que, para o IES, quanto maior o índice, maior é a exclusão social. Novamente, o resultado em 

2010, inverte essa realidade, proporcionado a seleção de 204 projetos em municípios com IES 

acima da média do Nordeste, ou seja, 79% do total.  

Quanto à distribuição geográfica dos projetos habilitados e selecionados, entre os 

Estados não há um equilíbrio entre a proporção de projetos habilitados e selecionados. Isso 

significa que nem sempre o Estado enviando mais projetos recebe mais recursos. O maior 

exemplo disso é o estado da Paraíba, cuja sequência histórica analisada (2005-2010) sempre 

mostra um percentual maior para projetos selecionados em relação aos habilitados, uma 

tendência que pode significar uma melhoria da qualidade dos projetos apresentados. Em 2009, 

por exemplo, o estado da Paraíba apresentou 7,15% dos projetos e obteve 14,58% dos 

selecionados. O Ceará, onde fica sediada a matriz do BNB, sempre teve um número alto de 

projetos apresentados, contudo, sua proporção de projetos selecionados é sempre menor. 

Conforme explica Henilton Menezes (2009), o número alto de projetos oriundos do estado do 

Ceará se deve, principalmente, à localização da sede do BNB em Fortaleza e a presença de 

dois centros culturais do Banco no Estado, localizados em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Vale 

destacar que proponentes de outros Estados também podem participar do edital desde que o 

projeto seja realizado no Nordeste. 

 



 

 

80 
 

 
Tabela 7 – Percentual de projetos habilitados/selecionados por Estado (2005-2010) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ESTADO HAB. 

(%) 
SEL. 
(%) 

HAB. 
(%) 

SEL. 
 (%) 

HAB. 
(%) 

SEL. 
(%) 

HAB.  
(%) 

SEL. 
(%) 

HAB. 
(%) 

SEL. 
(%) 

HAB. 
(%) 

SEL. 
(%) 

ALAGOAS 4,60 4,80 3,20 4,10 5,00 4,50 3,70 4,70 4,40 3,13 3,42 5,43 
BAHIA 9,70 8,00 14,70 15,20 16,70 14,10 13,40 14,10 14,89 8,85 14,95 16,67 
CEARÁ 31,30 27,00 25,40 24,80 19,30 13,40 25,40 21,30 24,68 13,54 20,20 15,50 
ESPÍRITO 
SANTO 0,40 0,00 1,50 2,10 1,00 2,50 1,30 1,60 1,35 1,04 0,86 0,78 
MARANHÃO 9,30 9,60 7,90 6,90 7,50 8,30 7,90 7,80 8,68 8,85 6,57 9,30 
MINAS 
GERAIS 3,30 3,20 3,70 4,10 4,50 7,60 4,20 6,30 3,11 4,69 4,38 5,81 
PARAÍBA 7,60 9,60 10,50 14,50 6,90 8,90 6,80 12,50 7,15 14,58 8,63 12,79 
PERNAMBUCO 17,40 19,70 15,10 14,50 18,80 12,70 15,00 8,30 16,36 18,24 20,16 10,08 
PIAUÍ 3,10 8,00 4,60 4,20 3,80 7,00 4,80 5,70 3,87 6,77 5,04 7,36 
RIO GRANDE 
DO NORTE 5,50 6,40 7,10 6,20 7,70 14,60 9,00 10,90 9,55 15,10 10,08 14,34 
SERGIPE 3,60 3,70 3,90 3,40 4,90 6,40 5,60 6,30 4,16 5,21 2,93 1,94 
OUTROS 4,20 0,00 2,40 0,00 3,90 0,05 2,90 0,50 1,80 0,00 2,72 0,00 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Menezes, H., 2009, modificado pelo autor. 

Nota: Os dados referentes ao período 2009-2010 foram fornecidos pelo BNB. 
 

 

3.2.1 Oficinas de elaboração de projetos 

Não há dúvida de que as oficinas de elaboração de projetos para proponentes têm 

contribuído para consolidação do programa, estímulo a demanda, divulgação e difusão de 

conhecimentos básicos de gestão da cultura, à medida que as oficinas alcançam os mais 

longínquos municípios do interior do Nordeste. Em 2008, durante o processo seletivo da 

edição 2009, o BNB definiu que a local para realização das oficinas teria que expandir para 

além dos municípios pólos caracterizados pelo maior número de serviços públicos e 

população acima de 100 mil habitantes. A partir deste momento, a escolha dos municípios 

para realização das oficinas seria realizada a partir de um diagnóstico das edições anteriores 

do edital, identificando aqueles que não tiveram demanda de projetos. 

Em 2010, foram realizadas 60 oficinas, com uma carga horária média de 4 horas cada, 

atingindo um número de 3 mil participantes em 56 cidades assim distribuídas: Alagoas 

(Maceió, Delmiro Gouveia e Arapiraca), Bahia (Salvador, Ribeira do Pombal, Senhor do 

Bonfim, Xique-Xique, Ibotirama, Lençóis, Igaporã, Rio de Contas, Conceição do Coité, Santo 

Antônio de Jesus e Cícero Dantas), Ceará (Fortaleza, Quixadá, Juazeiro do Norte, Limoeiro 

do Norte, Tauá e Tianguá), Espírito Santo (Pancas e Conceição da Barra), Maranhão (São 

Luís, Pedreiras, Riachão, Bom Jesus das Selvas), Minas Gerais (Montes Claros, Januária, 

Porteirinha, Almenara), Paraíba (João Pessoa, Pombal, Sousa, Sumé, Boa Vista, Alagoa 
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Grande) Pernambuco (Recife, Caruaru, Afrânio, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da 

Ingazeira e Águas Belas), Piauí (Teresina, Floriano, Parnaíba e São Raimundo Nonato), Rio 

Grande do Norte (Natal, João Câmara, Apodi, Assu, Jardim do Seridó e Santo Antônio), 

Sergipe (Aracaju, Umbaúba, Canindé do São Francisco e Poço Redondo). Desses 56 

municípios, 34 nunca haviam recebido uma oficina nos anos anteriores, resultando na 

habilitação de pelo menos 150 projetos, sendo que 80 foram selecionados. O Desenho 1 

ilustra a distribuição geográfica das oficinas a cada ano. 

 

MAPEAMENTO 

GEOGRÁFICO 

DAS OFICINAS 

REALIZADAS 

2007

2008

2009

2010

 
Desenho 1 – Programa BNB de Cultura/Mapeamento geográfico das oficinas 

Fonte: BNB, 2010, não publicado. 
 

 

3.3 DESAFIOS E DIFICULDADES 

 

A gestão do Presidente Roberto Smith contribuiu de forma significativa para que a 

cultura passasse a ter um lugar de destaque no BNB e fosse reconhecida como variável 

importante para a busca do desenvolvimento da região. Isso pode ser ilustrado com o relato 

abaixo: 

 
Acho que a administração do Presidente fez a grande diferença para a área de 
cultura, devido seu conhecimento como economista em saber da importância da 
cultura no desenvolvimento da sociedade. Na hora em que ele traz essa visão 
técnica, ele dá suporte para que a área de cultura possa fazer um trabalho que possa 
ter aderência com a função do Banco que é o desenvolvimento. Ele catapultou a 
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cultura. Ele colocou a pauta da cultura na mesa de decisões da diretoria. Antes de 
Roberto Smith não se discutia na mesa diretora do Banco o fazer cultural do 
Nordeste (MENEZES, H., 2010). 

 

A gestão anterior, de Byron Queiroz (1995-2002), foi responsável pela iniciativa de 

incluir a cultura nas preocupações da instituição, criando o primeiro centro cultural em 

Fortaleza. Apesar de a cultura ser tratada em sua gestão unicamente como instrumento de 

visibilidade do Banco, foi basicamente a mesma equipe da implantação do centro cultural que 

deu prosseguimento aos trabalhos de gestão da cultura no período Smith, quando foi criada 

uma estrutura própria, com direito a orçamento anual, editais, linhas de financiamento, mais 

dois centros culturais e encaminhamento para implantação de mais dois. 

No período da gestão de Smith (2003-2010), o governo do Presidente Luis Inácio Lula 

da Silva, através do Ministério da Cultura, muda totalmente a relação entre Estado e cultura, 

trazendo a compreensão sobre o assunto nas três esferas já conhecidas (simbólica, econômica 

e cidadã). São criadas políticas públicas mais estruturadas, como o Plano Nacional da Cultura 

e a reforma da Lei Rouanet. O BNB parece ter aprendido com a “cartilha” do MinC, 

realizando um trabalho totalmente alinhado às novas políticas públicas, servindo, inclusive, de 

apoio para a consolidação das mesmas. Alcino Brasil fala sobre a preocupação do BNB em 

desenvolver um trabalho alinhado à nova proposta do Governo Federal:  

 
A partir do Governo Lula, percebemos uma socialização da cultura que deixou de 
ser um discurso de palanque, a questão da inclusão social através da cultura era 
realidade. Brasileiros e brasileiras tiveram a possibilidade de encontrar na cultura 
uma forma de se inserir no mercado, de se capacitar, de ter uma atividade que dê a 
eles uma história pra alma, que é o que nos fortalece. Agente tem um trabalho em 
parceria com uma série de órgãos como o próprio Ministério, o BNDES e que 
comprovam que isso é possível (BRASIL, 2010). 

 

O trabalho realizado pelo BNB retirou o foco do marketing cultural e levou suas 

preocupações para a inclusão social e desenvolvimento da região através da cultura. Mas o 

desafio do BNB é muito grande. Há um hiato desde o início de sua implantação até a inserção 

da cultura na estratégia de desenvolvimento do Banco, mais de 50 anos depois. O Brasil é um 

país com diferenças históricas que foram agravadas a partir da implantação de políticas 

públicas irresponsáveis, centradas apenas na questão do crescimento econômico e financeiro, 

e no afastamento do Estado de questões de direito público como a saúde e a educação. 

A estratégia de desenvolvimento adotada no país só fez aumentar estas diferenças, 

criando desigualdades entre as regiões, dividindo o país em duas partes, o Norte com índices 

alarmantes de pobreza, e o Sul, com qualidade de vida comparável à dos principais países 

desenvolvidos (MENEZES, H., 2009, p. 289). Um dos exemplos mais fortes é o alto índice de 
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analfabetismo no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O Indicador Nacional 

de Analfabetismo Funcional (INAF), publicado em 2008, mostra que apenas 28% dos 

brasileiros entre 15 e 64 anos têm domínio pleno da leitura e da escrita, 40% da população 

têm apenas o domínio básico, 25% possuem um domínio rudimentar e 7% são totalmente 

analfabetos (MENEZES, H., 2009, p. 289). Se formos considerar os dados do IBGE (2009), o 

Nordeste possui a maior taxa de analfabetismo do país, consideradas as pessoas com idade a 

partir de 15 anos de idade, com 18,7%, a região Sul tem 5,5% e a Sudeste 5,7%10. 

O estudo O Consumo Cultural das Famílias Brasileiras11, desenvolvido pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF), do IBGE, evidencia a questão da exclusão cultural do país, destacando, por exemplo, 

que somente 13% dos brasileiros frequentaram cinema pelo menos uma vez por ano; 92% 

nunca estiveram num museu; 93,4% dos brasileiros nunca viram uma exposição de arte; 78% 

nunca assistiram a um espetáculo de dança; 73% dos livros estão concentrados nas mãos de 

16% da população (MENEZES, H., 2009, p.289). 

Lidar com esta realidade de desigualdade e exclusão cultural não é tarefa fácil, 

sobretudo, esta é a principal missão do BNB, reduzir as desigualdades existentes entre a 

região Nordeste e o resto do país. Para isso, o Banco deve não só possuir uma estrutura 

moderna de gestão, mas também disponibilidade de recursos para atuar. 

Apesar da disponibilidade de recursos do BNB para patrocínio à cultura não ser 

suficiente para atender a demanda crescente, o orçamento destinado à mesma, em relação ao 

total da verba do patrocínio, é significativo, conforme o comentário de Brasil na citação 

abaixo. O problema é que esta limitação pode reduzir o trabalho do BNB a uma ação paliativa 

e sem grandes resultados, caso não haja uma parceria com o poder público e outras 

instituições para uma soma de esforços com o objetivo de potencializar suas ações. 

 
Se fizermos uma análise do total do orçamento do Banco, dos R$ 15 milhões da 
verba total de patrocínio, pelo menos R$ 4 milhões estão voltados para área 
cultural, ou seja, isso dá quase um terço da verba de patrocínio. Se você for 
comparar que o Banco de R$ 15 milhões determina R$ 4 milhões pra cultura, para 
área institucional R$ 5 milhões e para as outras áreas o restante, a gente tem uma 
parcela muito boa. Isso sem contar com os recursos de Lei Rouanet que são 
variados, mas que aportam pelo menos o que foi no ano passado, uns R$ 3,5 
milhões. Pode ser maior? Pode, mas não podemos deixar de pensar que este é o 
orçamento do Banco. Estamos limitados a um orçamento geral que ainda vê o 
orçamento em patrocínio como uma despesa (BRASIL, 2010). 

 

                                                 
10 Disponível em: <http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2010/09/taxa-de-analfabetismo-cai-18-em-
cinco-anos-no-brasil-mostra-pnad.html>. 
11 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/gastoeconsumov2/09_Cap03.pdf>. 
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O depoimento de Alcino Brasil ainda chama a atenção para outra dificuldade que 

precisa ser superada: a questão da sensibilização dos gestores do Banco de que a cultura é 

financiável e pode proporcionar bons resultados tanto para a instituição quanto para quem 

utiliza o crédito. Apesar de a cultura ter sido incluída nas preocupações do BNB, o 

instrumento de concessão de crédito ainda é pouco utilizado, devido à falta de entendimento 

do segmento cultural pela lógica do crédito e falta de divulgação por parte do Banco, enfatiza 

Menezes. Ele acrescenta ainda que os gestores possuem metas para aplicação do crédito, o 

que resulta na alocação dos recursos naquelas atividades mais organizadas como a indústria, 

comércio e agricultura:  

 
E você ainda tem o outro lado da ação do Banco, que está muito incipiente ainda, 
que é a ação do crédito. E é incipiente porque o segmento cultural ainda não 
entende muito bem essa lógica do crédito. O Banco tem em sua prateleira uma linha 
de crédito para a cultura que, por culpa do Banco e do segmento cultural, ainda não 
aconteceu, mas o produto existe. Precisava o segmento entender melhor esse 
processo e o Banco trabalhar melhor esta divulgação e chegar melhor nos 
produtores. O segmento da cultura não está tão bem organizado como o segmento 
da indústria, da agricultura. O esforço para que o crédito seja aplicado na área de 
cultura é muito maior que em outros segmentos (MENEZES, H., 2010). 

 

Henilton também sugere que a cultura poderia ter uma meta com peso diferenciado a 

fim de estimular os gestores na busca de aplicações na área (MENEZES, H., 2010). Ocorre no 

BNB o que normalmente acontece em outras instituições financeiras: a dificuldade de diálogo 

com o empreendedor criativo, por falta de uma língua comum, que traduza a criatividade em 

potencial econômico e promova a compreensão da lógica financeira na condução dos 

negócios (REIS, 2007, p. 313). 

A falta de indicadores culturais, para que o Banco possa ter um ponto de referência 

para analisar projetos de cultura, também é um agravante. Os indicadores sociais utilizados 

pelo Programa BNB de Cultura, por exemplo, podem não abarcar a questão da exclusão 

cultural.  

Um projeto cultural possui em sua projeção financeira o valor de bens intangíveis que 

precisa ser considerado pelos Bancos. Geralmente a posição dos mesmos é bastante 

conservadora e o ponto de referência são os balanços financeiros. Também é necessário que 

as empresas criativas adotem os instrumentos financeiros para melhor gerir seus projetos e 

habilitá-los ao crédito bancário. A exigência de garantias reais (hipoteca ou alienação de 

equipamentos e imóveis para os Bancos) também dificulta este acesso. As linhas de crédito do 

BNB, entretanto, já deram um avanço significativo nesta questão, aceitando como garantia os 

recebíveis com as bilheterias de filmes e espetáculos. 



 

 

85 
 

Menezes também atribui responsabilidade da dificuldade do financiamento à 

existência de 100% de incentivo fiscal na Lei Rouanet: 

 

O fato de existir 100% de isenção fiscal dificulta a lógica de financiamento. A lei de 
incentivo fiscal que está no parlamento para discussão possui esse grande mote da 
perda dos 100% de isenção. Mas os 100% de renúncia para o segmento cultural, 
como diz o matuto, é uma faca de dois legumes, porque e a única lei do mundo que 
dá esse dinheiro, é uma parceria pública privada que o privado não entra com nada, 
só entra com os bônus, o ônus não entra. Então você cria um incentivo fiscal para 
que a iniciativa privada coloque dinheiro limpo, fora do incentivo, e ao mesmo você 
promove que ele receba todo dinheiro de volta. Aí vicia, realmente, a classe 
artística. Pra quê que eu vou pegar dinheiro de financiamento se tenho 100% de 
renúncia fiscal e me permite obter todo dinheiro de volta? (MENEZES, H., 2010). 

 

Embora a renúncia de 100% seja um obstáculo ao financiamento, existe outra 

discussão, que é a possível sustentabilidade do mercado cultural brasileiro sem o patrocínio 

ou a renúncia. Ana Paula Sousa e Thiago Ney, jornalistas do jornal Folha de São Paulo, 

afirmam que se, numa canetada, acabassem os incentivos fiscais destinados à cultura, os 

palcos brasileiros esvaziariam. Mesmo aqueles ocupados por artistas que, nas discussões 

sobre a nova Lei Rouanet, têm sido definidos como "consagrados". As bilheterias sozinhas, 

salvo exceções, não pagam peças, shows e filmes feitos no país. O mercado da cultura 

brasileiro não é autossustentável (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009).  

Os bens e serviços culturais são marcados por uma relativa desconexão entre seus 

custos de produção e seus preços de venda em razão de sua raridade (mercado da arte), da 

existência de subvenções públicas (espetáculos) ou ainda lógicas diversificadas de 

amortização nos diversos suportes como cinema e música (TOLILA, 2007, p. 32). Os altos 

custos das produções culturais e a limitação do mercado interno brasileiro também desafiam 

sua autossustentabilidade. O mercado americano, por exemplo, é de 250 milhões de pessoas 

(TOLILA, 2007, p. 48). Entretanto o Brasil ainda convive com o fato de não existir salas de 

cinema em 92% dos municípios (SILVA, 2007a), fato que limita a expansão do mercado 

audiovisual brasileiro.  

É preciso criar uma política de financiamento para implantação e abertura de novas 

salas de cinema, casas de espetáculo e teatros no país. Neste sentido, o BNB tem financiado as 

principais iniciativas da região (salas de cinema, bibliotecas, livrarias) e abriu mais dois 

centros culturais. Porém, este trabalho precisa ganhar ressonância com as ações do próprio 

Estado e de outras instituições financeiras para que de fato a cultura desempenhe um papel 

importante no desenvolvimento regional. 
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CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho procuramos analisar o modelo de financiamento à cultura adotado 

pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A à luz de algumas reflexões contemporâneas sobre 

temas como políticas culturais, cultura e desenvolvimento e gestão da cultura. Nossa principal 

preocupação foi avaliar as implicações, dentro e fora da instituição, da inserção da cultura no 

modus operandi do BNB, assim como discutir sua contribuição para o desenvolvimento da 

cultura na região Nordeste e para as políticas públicas do país. 

Inicialmente, percorremos o caminho histórico das políticas culturais. A primeira 

discussão do tema ‘políticas culturais’ tratava-se, fundamentalmente, de articular Cultura e 

Nação. Ou melhor, de assimilar e desenvolver o papel estratégico da cultura na construção e 

consolidação do nacional.  

Na antiguidade clássica, o influente conselheiro do imperador romano Otávio Augusto 

(31 a.C-14 d.C.), Caio Clínio Mecenas, foi responsável pela formação um círculo de 

intelectuais e artistas, realizando um memorável trabalho de acolhimento e estímulo à cultura 

da época. Entretanto o apoio implicava na adesão destes artistas ao Império Romano e à 

figura do imperador. 

O mecenato ao longo da história serviu ao interesse das mais variadas instituições. 

Todo incentivo à cultura orientava-se por um claro interesse de legitimação política. Pode-se 

dizer que, neste momento, a cultura era utilizada essencialmente como instrumento político.  

Somente a partir do século XX, o cenário da política se amplia, proliferam os 

movimentos civis preocupados com a inserção de novos temas nas pautas dos programas 

políticos de governo e a cultura deixa de ser o meio para se tornar uma das principais 

preocupações da política. Paralelamente, há o crescente papel de componentes simbólicos na 

determinação de valor da mercadoria e a cultura é reconhecida por este papel, impregnando 

todo um universo de produtos, comportamentos e estilos de vida. 

A criação da UNESCO em 1945 tem papel fundamental por influenciar a comunidade 

internacional a reconhecer a cultura como princípio e fim das estratégias de desenvolvimento. 

Organismos multilaterais como o Banco Mundial também começam a compreender a cultura 

como parte integrante das estratégias de desenvolvimento e reconhecem a vertente econômica 

da cultura e sua potencialidade na geração de emprego e renda e na inclusão social. 

Por outro lado, o processo de crescimento da hegemonia neoliberal determina o 

colapso desta primeira emergência da cultura devido ao afastamento do Estado em quase 

todas as áreas de atuação. Os países liderados principalmente pelos Estados Unidos e 
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Inglaterra passam a reconhecer a cultura como mercadoria e delegam sua responsabilidade 

única e exclusivamente ao mercado. 

Entretanto, em paralelo à globalização, temos a valorização do conhecimento, dos 

valores intangíveis e os espaços locais e regionais figuram em lugar de destaque devido as 

suas características culturais e capacidade de influenciar e ser influenciados por outras 

culturas através das novas tecnologias e dos meios de comunicação que causam a gradativa 

quebra de fronteiras espaciais. Surge, a partir deste contexto, a valorização da diversidade 

cultural e a UNESCO propões a retomada do Estado na execução e formação de políticas 

culturais como forma de proteger, estimular, difundir e respeitar a diversidade cultural. 

A nova sociabilidade imposta pela globalização também exige que políticas culturais 

devam ser capazes de articular as dimensões nacionais, locais, regionais e globais. As 

políticas culturais deixam de ser monopólio dos estados nacionais e passam a ser formuladas e 

operacionalizadas por diferentes agentes políticos culturais. 

A cultura passa a ser considerada uma questão de interesse público e requer políticas 

de investimento do Estado, como educação, saúde, transporte e segurança. Os governos, nessa 

perspectiva, têm a responsabilidade de estabelecer estratégias e investir no desenvolvimento 

cultural. Para tanto, o Estado deve estipular no orçamento público recursos financeiros 

suficientes para implementar as políticas culturais, o que implica confrontar a cultura com 

outras áreas de interesse público.  

A cultura poder ser financiada por uma variedade de fontes públicas, compreendidas 

nas suas esferas federal, estadual e municipal, e privadas, abrangendo as empresas, pessoas 

físicas e organizações sem fins lucrativos, cada uma com suas motivações e públicos.  

No Brasil, a preocupação com a cultura e a implantação de políticas culturais após 

longos anos de afastamento desta responsabilidade ganha força a partir de 2003, durante a 

gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Neste governo foi realizada a ampliação da 

dimensão conceitual do que o Estado entende por cultura, reconhecendo sua dimensão 

simbólica, econômica e cidadã, além de ampliar os recursos públicos destinados ao setor, 

sugerindo uma mudança na legislação vigente para o financiamento à cultura. 

O governo Lula, embora tenha implementado uma nova política cultural no país, 

manteve praticamente o mesmo modelo de financiamento à cultura das gestões anteriores. Um 

modelo onde prevalece o incentivo fiscal no qual a decisão sobre o apoio aos projetos 

culturais fique a critério das empresas privadas. Este fato evidencia a fragilidade da política de 

financiamento à cultura no país. 
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Outro problema sério gerado pela ausência de políticas públicas de financiamento à 

cultura é a falta de contrapartida dos projetos aprovados. Leis de incentivo sem a exigência de 

contrapartida não respondem ao interesse público. A concessão de 100% de incentivo fiscal 

retirou das empresas a responsabilidade de custear parte dos projetos. Com o custo zero no 

seu investimento, o incentivo fiscal converteu-se num mero repasse de verbas do Estado e a 

parceria da iniciativa privada praticamente inexiste. O governo Lula, através do Ministério da 

Cultura, propôs pela primeira vez uma revisão pública da Lei Rouanet, acabando com o 100% 

de renúncia, que tem se mostrado um mecanismo perverso, inibindo o desenvolvimento de 

outras modalidades de financiamento no país. 

No que se refere à criação do BNB, em 1950, e ao contexto histórico que possibilitou 

sua implantação, havia na política da década de 1950 a preocupação de tornar o Estado o 

maior investidor da economia brasileira para a promoção do crescimento acelerado como 

principal indutor do desenvolvimento. Também era preciso criar instituições fortes e com 

disponibilidade de crédito, visando o impulso ao desenvolvimento das regiões mais 

estagnadas do país como, por exemplo, o Norte e Nordeste, a redução da imensa desigualdade 

regional, além de criar mecanismos de combate ou convivência com a seca. O BNB e a 

SUDENE foram criados neste contexto. 

Depois de 50 anos de funcionamento do BNB podemos concluir que seu trabalho foi 

importante na formulação de conhecimento sobre a região e contribuiu para a adequação de 

projetos econômicos à realidade nordestina. Entretanto, os aspectos culturais não foram 

levados em consideração, apenas a lógica do crescimento econômico foi implantada no plano 

de desenvolvimento para o Nordeste e no Brasil como um todo. Esta lógica trouxe 

transformações importantes no Nordeste, como o surgimento de pólos industriais, melhoria 

considerável da infraestrutura e o fortalecimento da classe média. Porém, revelou uma política 

excludente, onde as elites ficaram mais ricas e a maioria da população mais pobre, fato que 

denuncia a ineficácia deste plano de desenvolvimento. 

As teorias clássicas de desenvolvimento, surgidas no pós-guerra com vistas à 

recuperação da Europa, superestimavam o papel do crescimento econômico no processo de 

desenvolvimento. Somente no final do século XX novas contribuições sobre o tema vieram 

modificar os debates sobre o desenvolvimento, trazendo a cultura para o centro de suas 

atenções. As discussões sobre cultura e identidade propostas pelos ambientalistas e estudiosos 

no final da década de 70 e os fracassos dos inúmeros projetos de desenvolvimento postos em 

prática no mundo, cujos resultados somente reforçaram o abismo entre ricos e pobres, 

obrigaram os organismos internacionais a repensar o modelo de desenvolvimento e acabaram 
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por constatar a importância do fator cultural para o sucesso destes projetos. Começam a surgir 

questionamentos sobre a capacidade do desenvolvimento econômico por si, como conceito 

exógeno. 

A partir de 2003, primeiro ano de gestão do presidente Lula, o BNB cria uma unidade 

organizacional gestora da cultura, denominada Ambiente de Gestão da Cultura, subordinada 

diretamente a Presidência do Banco, que busca trabalhar com os mesmos conceitos de cultura 

do Ministério e, ao mesmo tempo, cria as diretrizes do BNB para a área da Cultura: apoio à 

formação, produção, fruição e circulação; promoção do acesso aos bens e serviços culturais; 

concessão do crédito; apoio às políticas públicas do Governo Federal. 

Pela primeira vez, a cultura é posta no debate e no plano de desenvolvimento da região 

e o Banco adota o instrumento do edital para seleção de projetos de patrocínio cultural, 

chamado de Programa BNB de Cultura, com objetivo de apoiar a produção cultural da região. 

Ele não limita sua ação de apoio à cultura somente ao edital, mas disponibiliza novas linhas 

de financiamento para o setor da economia da cultura e cria novos equipamentos culturais, os 

Centros Culturais do Banco do Nordeste, que atuam na perspectiva da formação de públicos e 

na promoção do acesso a bens e serviços culturais. 

O Ambiente de Gestão da Cultura possui orçamento próprio e definido anualmente 

pela diretoria do Banco. É responsável pela programação e manutenção dos centros culturais 

do Banco; pelos editais públicos que selecionam, patrocinam e acompanham os resultados dos 

projetos culturais votados para o público externo e interno; pelo apoio à criação de linhas de 

crédito para atividades econômicas da área cultural visando o fortalecimento de cadeias 

produtivas da cultura; e incentivo à realização de estudos e pesquisas sobre a cultura em suas 

dimensões econômica e social para o desenvolvimento da região. 

O orçamento médio anual do Ambiente são os R$ 3,6 milhões de manutenção dos 

centros culturais, R$ 3 milhões do Programa BNB de Cultura; R$ 3,5 milhões da lei de 

incentivo; R$ 500 mil do Programa Cultura da Gente; R$ 15 milhões oriundos do MinC para 

o Edital do Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido; e R$ 3 milhões do BNDES 

operacionalizado através do Edital do Programa BNB de Cultura, totalizando R$ 28,6 

milhões. 

Os instrumentos de financiamento à cultura disponibilizados pelo BNB são formados 

principalmente por editais (Programa BNB de Cultura, Programa Cultura da Gente, 

Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido), linhas de crédito reembolsáveis (Cresce 

Nordeste e Crediamigo) e premiações (Prêmio BNB de Cinema e DOC TV). 
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Percebemos que o relacionamento institucional do BNB com o MinC foi fundamental 

no alcance de resultados positivos para o Banco, levando a indicação do gestor do Ambiente 

de Gestão da Cultura a ocupar o cargo de Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura 

(SEFIC) do MinC. Além disso, o BNB captou recursos na ordem de R$ 15 milhões através de 

convênio firmado com o Programa Mais Cultura (MinC), Fundação Nacional de Artes 

(FUNARTE) e Instituto Nordeste Cidadania (INEC) para operacionalização do Edital 

Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido, que investiu em 1 327 projetos no Semiárido 

nordestino. 

Este relacionamento também permitiu a entrada de recursos do Fundo Nacional de 

Cultura (FNC) na ordem de R$ 2 milhões para implantação de mais dois centros culturais em 

Teresina (PI) e Vitória da Conquista (BA). Além disso, as duas instituições têm partilhado 

espaços, tecnologia e experiências. O MinC também tem compartilhado com outras 

instituições financeiras federais a metodologia de trabalho do BNB com o objetivo de 

melhorar os resultados destas empresas na área cultural. 

Quanto à gestão da cultura do BNB, sua estrutura conta com três unidades, os centros 

culturais de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Souza, 138 colaboradores, incluindo terceirizados. 

Podemos verificar uma forte influência da área de comunicação social na gestão da cultura do 

BNB, devido ao orçamento “herdado” da verba de patrocínios, de responsabilidade do 

Ambiente de Comunicação Social. A formação da equipe de gestão da cultura também tem 

origem na comunicação social do BNB, que ainda cedeu alguns colaboradores para formação 

da equipe. Além disso, constatamos um trânsito entre as duas áreas, seja no compartilhamento 

de colaboradores ou nas decisões gerenciais e administrativas. 

A coordenação do edital do Programa BNB de Cultura, objeto maior de observação 

desta pesquisa, tem orçamento de R$ 6 milhões, sendo que o BNB e o BNDES participam 

com R$ 3 milhões cada um. A área de comunicação social é fundamental na gestão da cultura, 

disponibilizando, neste caso, a mão de obra de sua equipe para os trabalhos de 

responsabilidade do Ambiente de Gestão da Cultura. 

Neste trabalho tivemos condições de avaliar a estrutura do BNB, principalmente 

através de depoimentos e de nossa vivência na rotina dos trabalhos, e concluímos que ela é 

insuficiente para atender a todos os processos exigidos pelo edital. Outra falha encontrada no 

Programa BNB de Cultura é a falta de acompanhamento sistemático de projetos contratados 

devido, justamente, à insuficiência de recursos humanos. 

A avaliação do programa é realizada de forma quantitativa, através dos números 

apresentados pela prestação de contas dos proponentes sobre o alcance do projeto, municípios 
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atendidos e quantidade de pessoas beneficiadas. Verifica-se a necessidade da aplicação de 

uma pesquisa qualitativa para um melhor conhecimento do público alvo e traçar caminhos a 

serem seguidos. 

Além do edital do Programa BNB de Cultura e dos centros culturais, o Ambiente de 

Gestão da Cultura também se preocupa com a economia da cultura através do estímulo ao 

financiamento, criando em 2009 o Espaço Nordeste, unidades responsáveis pelo 

financiamento à cultura e disponibilização de espaço para atividades sócio culturais em 

municípios com baixo IDH. 

Após a realização do balanço dos Editais do Programa BNB de Cultura, verificamos 

que nas suas seis edições foram investidos R$ 18,5 milhões, patrocinando 1 131 projetos, 

beneficiando cerca 474 municípios, representando 23,8% dos municípios da área de atuação 

do Banco (BNB, 2010d). Neste mesmo período, entre 2005 e 2010, foram apresentados 13 

072 projetos nas linguagens das artes cênicas, artes visuais, audiovisual, música, literatura e 

artes integradas. Na edição de 2010 foi investido R$ 6 milhões em 192 ações culturais em 464 

municípios do Nordeste. 

Vimos que a cifra total dos projetos apresentados ao Banco, entre 2005 e 2010, é de 

R$ 344,18 milhões. Isso significa que o Banco está atendendo 5,37% do total de projetos 

apresentados à instituição. Se considerarmos o ano de 2010, por exemplo, os projetos 

apresentados somam o valor de R$ 99,4 milhões, sendo que o Banco concedeu R$ 6 milhões, 

o que representa 6% de atendimento do valor total dos projetos apresentados. Verifica-se uma 

demanda reprimida pelo financiamento à cultura, que pode ser explicada pela ausência 

histórica da inserção da área nos projetos de desenvolvimento da região. 

Podemos verificar que as oficinas de elaboração de projetos para proponentes têm 

contribuído para consolidação do Programa, estímulo à demanda, divulgação e difusão de 

conhecimentos básicos de gestão da cultura, à medida que alcançam os mais longínquos 

municípios do interior do Nordeste. Em 2010, foram realizadas 60 oficinas, atingindo um 

número de três mil participantes em 56 cidades. Dessas, 34 nunca haviam recebido oficinas 

nas edições anteriores do edital, resultando na habilitação de pelo menos 150 projetos, sendo 

que 80 foram selecionados. 

O trabalho realizado pelo BNB retirou o foco do marketing cultural e levou suas 

preocupações para a inclusão social e desenvolvimento da região através da cultura. Mas 

sabemos que o desafio do BNB é muito grande e que existe um hiato desde o início de sua 

implantação até a inserção da cultura na estratégia de desenvolvimento do Banco, mais de 50 

anos depois. O Brasil é um país com diferenças históricas que foram agravadas a partir da 
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implantação de políticas públicas irresponsáveis, centradas na questão do crescimento 

econômico e financeiro e no afastamento do Estado de questões de direito público como a 

saúde, a educação e a cultura. 

Lidar com esta realidade de desigualdade e exclusão cultural não é tarefa fácil, 

sobretudo, esta é a principal missão do BNB, reduzir as desigualdades existentes entre a 

região Nordeste e o resto do país. Para isso o Banco deve não só possuir uma estrutura 

moderna de gestão, mas também disponibilidade de recursos para atuar. 

Apesar de a cultura ter sido incluída nas preocupações do BNB, o instrumento de 

concessão de crédito ainda é pouco utilizado, devido à falta de entendimento do segmento 

cultural pela lógica do crédito e falta de divulgação por parte do Banco. Além disso, a 

permanência de 100% de renúncia nas leis de incentivo fiscal também contribui para uma 

dificuldade do sucesso dos instrumentos alternativos de financiamento. 

A falta de indicadores culturais, para que o Banco possa ter um ponto de referência 

para analisar projetos de cultura também é um agravante. Os indicadores sociais utilizados 

pelo Programa BNB de Cultura, não dão conta da questão da exclusão cultural.  

Existe outra discussão que é a possibilidade de sustentabilidade da produção cultural 

brasileira sem o patrocínio ou a renúncia. Os altos custos das produções culturais e a limitação 

do mercado interno desafiam sua autossustentabilidade. 

Conforme vimos, é necessário que exista uma compreensão dos entrelaçamentos entre 

as esferas públicas e privadas e a forma como se complementarem para formar um cenário 

mais adequado do financiamento a cultura no Brasil. Embora tardio, o reconhecimento por 

parte do BNB de que a cultura é componente fundamental para o desenvolvimento da região 

Nordeste poderá contribuir para consolidação de uma política de financiamento à cultura no 

país. Entretanto, a disponibilidade de recursos do BNB é insatisfatória, pois não consegue 

atender mais de 6% da demanda pelo financiamento. 

Apesar de sua limitação orçamentária, o Programa BNB de Cultura permitiu a 

produção de atividades culturais e municípios que a lógica de mercado jamais daria conta de 

absorver e também possibilitou o acesso a bens e serviços culturais nas populações com os 

índices mais baixos de desenvolvimento humano do país ou com os mais altos índices de 

exclusão social. Isso, de fato, é contribuir com a dimensão cidadã da cultura, estimulando a 

adoção de práticas que viabilizem a democracia cultural. 

Contudo, para que a atuação do Banco obtenha resultados mais significativos, é 

preciso que exista um equilíbrio entre os mecanismos de financiamento à cultura para que 
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todos os segmentos culturais sejam atendidos. Desde as atividades que visem o lucro, às 

manifestações de cultura popular, ou, até mesmo, produções mais inovadoras de vanguarda. 

A limitação de recursos humanos também constitui um obstáculo relevante na medida 

em que a estrutura atual inviabiliza o efetivo acompanhamento dos projetos beneficiados para 

que não só seja assegurada a correta aplicação dos recursos públicos ou a redução dos riscos 

de inadimplência, mas que também contribua para qualificação do setor e o efetivo sucesso 

dos projetos financiados. 

A gestão da cultura do BNB apresentou uma solução eficaz à falta de recursos, dando 

prioridade ao atendimento a pequenos projetos que estão fora da evidência de mercado ou que 

outros mecanismos de financiamento à cultura encontram dificuldades em atender. A 

estratégia também conseguiu alinhar a missão desenvolvimentista do Banco com as políticas 

públicas de incentivo à cultura do Governo Federal, potencializando suas ações e permitindo a 

formalização de parcerias para o alcance de interesses comuns. 

A região Nordeste ainda apresenta os piores índices de exclusão social e cultural do 

país, evidenciando que ainda há muito trabalho pela frente e que o maior desafio do BNB 

ainda é o mesmo que motivou sua criação, o de criar as condições necessárias para que a 

região se desenvolva de forma sustentável. A cultura desempenha um papel fundamental neste 

contexto para que um dia possamos encontrar, finalmente, um quadro diferente do atual, onde 

nossa sociedade tenha condições de se desenvolver e que isso possa ser traduzido como uma 

verdadeira expansão das liberdades humanas e de nosso potencial criativo. 
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ANEXO – Edital Programa BNB de Cultura – Parceria BNDES – Edição 2010  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Programa BNB de cultura foi criado pelo Banco do Nordeste em 2005, com o obj7etivo de democratizar o acesso 
aos recursos disponíveis para financiamento de ações culturais, desenvolvidas em benefício da Região Nordeste, norte de 
Minas Gerais e norte do Espírito Santo, sua área de atuação. Durante suas cinco edições foram patrocinados 873 projetos, 
beneficiando diretamente 437 municípios.  

O Programa BNB de Cultura vem priorizando a cultura do Nordeste e a do norte dos Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo, considerando que estão inseridas na cultura brasileira e universal. De acordo com as políticas do Governo 
Federal para a cultura, o programa está focado na facilitação do acesso da comunidade aos bens culturais, na formação de 
novas platéias e de cidadãos críticos e conscientes, na ampliação e na democratização das oportunidades de criação, 
circulação e fruição dos bens culturais, bem como na promoção e proteção da diversidade das expressões culturais.  

O Programa foi estruturado tendo como base quatro princípios básicos: interesse da região, uma vez que o Banco 
do Nordeste é o principal órgão do Governo Federal para o desenvolvimento do Nordeste; acesso democrático a todos que 
fazem parte da cadeia produtiva da cultura, com igualdade de possibilidades; transparência do processo de seleção, 
oferecendo a todos as informações a cerca dos critérios de seleção e da metodologia de análise; e finalmente, 
acompanhamento que permita o cumprimento dos objetivos de cada ação e do programa como um todo. 

Foram essas características, bem como os resultados obtidos, que promoveram a aproximação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), hoje copatrocinador do Programa. 

Desde 1995 o BNDES utiliza recursos não-reembolsáveis para apoiar projetos culturais, prioritariamente em 
investimentos na preservação do patrimônio histórico nacional e na produção audiovisual. Hoje, pela regularidade e pelo 
montante de recursos já investido, o BNDES é o maior investidor do país no segmento de Patrimônio Histórico e o segundo 
maior no de Audiovisual.  

A participação no Programa BNB de Cultura atende à diretriz adotada pelo BNDES de promover a 
descentralização territorial da oferta de bens culturais, aproveitando a maior capilaridade do Programa no apoio a projetos 
culturais no Nordeste e demais áreas de atuação do BNB. 

Essa parceria contribuirá, sobremaneira, para a ampliação dessa possibilidade de concretização de ações pensadas 
pelos protagonistas da cultura, situados nos mais diversos municípios da área de atuação do BNB, principalmente naqueles 
menos providos de atividades culturais.  

Consolidando essa parceria, o BNB e o BNDES abrem o Edital do PROGRAMA BNB DE CULTURA – Edição 
2010, patrocinando conjuntamente e com recursos próprios, projetos nas áreas de Música, Literatura, Artes Cênicas, Artes 
Visuais, Audiovisual e Área de Artes Integradas ou Não Específicas, alocando o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais). 

 

2. OBJETIVOS 

 

O PROGRAMA BNB DE CULTURA tem os seguintes objetivos: 

• Investir recursos financeiros do BNB e do BNDES, disponíveis para a cultura, em atividades de interesse da Região 
Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB); 

• Promover a democracia cultural mediante a participação da comunidade na produção e/ou fruição das ações 
culturais apoiadas pelo BNB e BNDES; 

• Promover e proteger a diversidade das expressões culturais da Região Nordeste e norte dos Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB); 

• Apoiar prioritariamente a realização de projetos culturais que estão fora da evidência do mercado e que 
contemplem a cultura do Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do 
BNB); 

• Promover a realização de projetos culturais nos municípios da área de atuação do BNB menos providos de 
atividades relacionadas à cultura; 
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• Consolidar a imagem do BNB e do BNDES como empresas socialmente responsáveis, atuando no processo de 
patrocínio cultural de forma profissional e ética, visando ao desenvolvimento sustentável da cultura do Nordeste e 
do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB). 

 

3. LINHAS DE ATUAÇÃO 

 

O PROGRAMA BNB DE CULTURA patrocinará com recursos do BNB e BNDES projetos inscritos nas áreas de 
MÚSICA, LITERATURA, ARTES CÊNICAS, ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL e ÁREA DE ARTES INTEGRADAS 
OU NÃO ESPECÍFICAS. 

 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

O PROGRAMA BNB DE CULTURA investirá o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 
contemplando um mínimo de 225 (duzentos e vinte e cinco) projetos, distribuídos nas áreas conforme abaixo: 

 

MÚSICA 

Na área de Música, o PROGRAMA BNB DE CULTURA abrangerá projetos que contemplem a produção musical 
solo ou coletiva, de músicos, compositores ou intérpretes, em todas as formas e gêneros da música; formação de grupos 
musicais (bandas, corais e orquestras), aquisição de instrumentos musicais, partituras, realização de espetáculos e 
manutenção de estrutura para funcionamento das atividades musicais; projetos que contemplem a publicação de registro da 
produção da música, solo ou coletiva, da história da música e partituras; realização de festivais, mostras, seminários, 
congressos e outros eventos direcionados a categorias de públicos infantil, adulto, da terceira idade, ou pessoas com  
deficiência, possibilitando o acesso ao consumo da música, ou que estimulem a formação e o desenvolvimento profissional 
de músicos (compositores e intérpretes). Serão priorizados projetos com temáticas da cultura do Nordeste e do norte dos 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB) que não têm encontrado espaço de inserção nas diversas 
formas de distribuição e comercialização. 

Serão destinados R$ R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), distribuídos em projetos nas 
seguintes categorias: 

• Mínimo de 26 projetos até R$ 10.000,00, totalizando R$ 260.000,00 

• Mínimo de 12 projetos entre 10.000,01 a 20.000,00, totalizando R$ 240.000,00 

• Mínimo de 7 projetos de 20.000,01 a 50.000,00, totalizando R$ 350.000,00 

• Mínimo de 4 Projetos de 50.000,01 a 100.000,00, totalizando R$ 400.000,00 

• Mínimo total de projetos a serem contemplados: 49 

 

LITERATURA 

Na área de Literatura, o PROGRAMA BNB DE CULTURA abrangerá projetos que contemplem ações de 
incentivo à leitura e formação de novos leitores, de valorização e estímulo à criação e circulação de acervos bibliográficos, de 
ampliação e renovação de bibliotecas públicas e escolares, além de práticas promotoras do acesso e da democratização da 
leitura; produção literária individual ou coletiva de autores em todos os estilos, dirigidas ao público adulto e/ou infantil, 
compreendendo a edição de livros, folhetos de cordel, revistas, história em quadrinhos, publicações eletrônicas, pesquisas 
culturais e similares; realização de bienais, mostras, seminários, congressos, concursos literários e outros eventos 
direcionados a categorias de públicos infantil, adulto, da terceira idade, ou pessoas com deficiência, que possibilitem o acesso 
ao consumo da literatura, ou estimulem a formação e o desenvolvimento profissional de escritores e leitores. Serão 
priorizados projetos com temáticas da cultura do Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de 
atuação do BNB) que não têm encontrado espaço de inserção nas diversas formas de distribuição e comercialização. 

Serão destinados R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), distribuídos em projetos nas seguintes categorias: 

• Mínimo de 16 projetos até R$ 10.000,00, totalizando R$ 160.000,00 

• Mínimo de 7 projetos entre 10.000,01 a 20.000,00, totalizando R$ 140.000,00 

• Mínimo de 4 projetos de 20.000,01 a 50.000,00, totalizando R$ 200.000,00 

• Mínimo de 3 Projetos de 50.000,01 a 100.000,00, totalizando R$ 300.000,00 

• Mínimo total de projetos a serem contemplados: 30 
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ARTES CÊNICAS 

Na área de Artes Cênicas, O PROGRAMA BNB DE CULTURA abrangerá a produção das artes cênicas solo ou 
coletiva, em todas as formas e gêneros, dirigidos ao público adulto, infantil, terceira idade ou pessoas com deficiência, 
incluindo a aquisição de material cênico, figurinos e adereços para a realização de espetáculos de teatro, dança, circo, ópera, 
mímica e congêneres; projetos que contemplem a publicação de registro da produção das artes cênicas, solo ou coletiva, da 
história da dramaturgia e textos teatrais; realização de festivais, mostras, seminários, congressos e outros eventos 
direcionados a categorias de públicos infantil, adulto, da terceira idade, ou pessoas com deficiência, que possibilitem o acesso 
ao consumo das artes cênicas ou estimulem a formação e o desenvolvimento de profissionais das artes cênicas (diretores, 
atores, produtores, dançarinos, cenógrafos, etc.). Serão priorizados projetos com temáticas da cultura do Nordeste e do norte 
dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB) que não têm encontrado espaço de inserção nas 
diversas formas de distribuição e comercialização. 

Serão destinados R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), distribuídos em projetos nas seguintes categorias: 

 

• Mínimo de 24 projetos até R$ 10.000,00, totalizando R$ 240.000,00 

• Mínimo de 13 projetos entre 10.000,01 a 20.000,00, totalizando R$ 260.000,00 

• Mínimo de 6 projetos de 20.000,01 a 50.000,00, totalizando R$ 300.000,00 

• Mínimo de 3 Projetos de 50.000,01 a 100.000,00, totalizando R$ 300.000,00 

• Mínimo total de projetos a serem contemplados: 46 

 

ARTES VISUAIS 

Na área de Artes Visuais, o PROGRAMA BNB DE CULTURA abrangerá projetos que contemplem o registro 
gráfico da produção solo ou coletiva, das obras de artistas visuais e artesãos, em todas as formas e gêneros das artes visuais; 
preservação, conceituação, montagem e guarda de acervos museográficos, focado na memória cultural do Nordeste e do norte 
dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB), além de ações que promovam o acesso democrático 
a esses bens; projetos que contemplem a publicação de registro da produção, solo ou coletiva, das obras de artistas visuais e 
artesãos ou da história da arte, em todas as formas e gêneros das artes visuais; realização de exposições coletivas, mostras, 
seminários, congressos e outros eventos direcionados a categorias de públicos infantil, adulto, da terceira idade, ou pessoas 
com deficiência, que possibilitem o acesso ao consumo das artes visuais ou que estimulem a formação e o desenvolvimento 
profissional de artistas das artes visuais (pintores, escultores, xilogravuristas, fotógrafos, etc.). Serão priorizados projetos com 
temáticas da cultura do Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB) que não 
têm encontrado espaço de inserção nas diversas formas de distribuição e comercialização. 

Serão destinados R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), distribuídos em projetos nas seguintes categorias: 

• Mínimo de 17 projetos até R$ 10.000,00, totalizando R$ 170.000,00 

• Mínimo de 9 projetos entre 10.000,01 a 20.000,00, totalizando R$ 180.000,00 

• Mínimo de 5 projetos de 20.000,01 a 50.000,00, totalizando R$ 250.000,00 

• Mínimo de 2 Projetos de 50.000,01 a 100.000,00, totalizando R$ 200.000,00 

• Mínimo total de projetos a serem contemplados: 33 

 

AUDIOVISUAL 

Na área de Audiovisual, o PROGRAMA BNB DE CULTURA abrangerá projetos que contemplem a produção, 
finalização e publicação de obras audiovisuais de cinema, vídeo, mídias digitais e similares em todos os gêneros, cujo valor 
do patrocínio solicitado não seja inferior a 30% do montante final do projeto; realização de mostras não-competitivas, 
seminários, congressos e outros eventos direcionados a categorias de públicos infantil, adulto, da terceira idade, ou pessoas 
com deficiência, que possibilitem o acesso ao consumo do audiovisual ou que estimulem a formação e o desenvolvimento 
profissional (cinegrafistas, diretores, produtores, assistentes, etc.). Serão priorizados projetos com temáticas da cultura do 
Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (área de atuação do BNB) que não têm encontrado espaço 
comercial ou que não estão inseridos nas diversas formas de distribuição e comercialização. 

Serão destinados R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), distribuídos em projetos nas seguintes categorias: 

• Mínimo de 10 projetos até R$ 25.000,00, totalizando R$ 250.000,00 

• Mínimo de 5 projetos de 25.000,01 a 50.000,00, totalizando R$ 250.000,00 

• Mínimo de 3 Projetos de 50.000,01 a 100.000,00, totalizando R$ 300.000,00 

• Mínimo total de projetos a serem contemplados: 18 



 

 

104 
 

 

 

ARTES INTEGRADAS OU NÃO ESPECÍFICAS 

Na área de Artes Integradas ou Não Específicas, o PROGRAMA BNB DE CULTURA abrangerá projetos que não 
se enquadrem nas áreas anteriores (gastronomia, capoeira, cultura e desenvolvimento, diversidade cultural, turismo cultural, 
economia da cultura, patrimônio imaterial etc.) ou que contemplem projetos classificados em mais de uma categoria artística, 
de forma integrada; ações que tenham como foco o acesso ao consumo de bens e produtos culturais; pesquisa e execução de 
propostas artísticas; e ações que permitam a continuidade no exercício da profissão artística. 

Serão destinados R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), distribuídos em projetos nas 
seguintes categorias: 

• Mínimo de 26 projetos até R$ 10.000,00, totalizando R$ 260.000,00 

• Mínimo de 12 projetos entre 10.000,01 a 20.000,00, totalizando R$ 240.000,00 

• Mínimo de 7 projetos de 20.000,01 a 50.000,00, totalizando R$ 350.000,00 

• Mínimo de 4 Projetos de 50.000,01 a 100.000,00, totalizando R$ 400.000,00 

• Mínimo total de projetos a serem contemplados: 49 

 

4. INSCRIÇÃO DE PROJETOS 

O período de inscrição dos projetos será de 1º a 30 de junho de 2009, mediante entrega de 6 (seis) vias do 
formulário de inscrição impresso, devidamente preenchido com letra legível, digitado ou datilografado, assinado por 
responsável pelo projeto e acompanhado de 6 (seis) cópias de anexos indicados no formulário. A entrega dos projetos deve 
ser feita nos Estados de onde são oriundos, nas respectivas sedes das Superintendências Estaduais do BNB, nos endereços 
abaixo indicados, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h às 16h, ou enviados pelo correio, para essas mesmas 
Superintendências como correspondência registrada com Aviso de Recebimento - AR (considerada a data de postagem), em 
envelope devidamente identificado: 

 
Projetos oriundos do Estado de Alagoas: 
Superintendência Estadual de Alagoas 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua da Alegria, 407 – Centro – 2º. andar 
Maceió-AL CEP 57020–320 
 
Projetos oriundos do Estado da Bahia: 
Superintendência Estadual da Bahia 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Av Tancredo Neves  1186 –  Caminho das Árvores 
Edifício Catabas Center – 6º. andar 
Salvador-BA CEP 41820-020 
 
 
Projetos oriundos do Estado do Ceará: 
Centro Cultural Banco do Nordeste – FORTALEZA  
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua Floriano Peixoto, 941 – Centro 
Fortaleza-CE CEP 60025-130 
Funcionamento: Terça a Sábado, de 10h às 20h 
Domingo, de 10h às 18h 
 
Ou 
Centro Cultural Banco do Nordeste – CARIRI 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua São Pedro, 337 – Centro 
Juazeiro do Norte-CE CEP 63010-010 
Funcionamento: Terça a Sábado, de 13h às 21h 
 
Projetos oriundos do Estado do Maranhão: 
Superintendência Estadual do Maranhão 
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Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua de Santana, 465 - Centro 
São Luís-MA CEP 65015-440 
 
Projetos oriundos do Estado da Paraíba: 
Superintendência Estadual da Paraíba 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Avenida Epitácio Pessoa, 1251 – Bairro dos Estados   
Empresarial Epitácio Pessoa – 12º. andar 
João Pessoa-PB  CEP 58030-001 
 
Ou 
Centro Cultural Banco do Nordeste – SOUSA 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua Cel. José Gomes de Sá, 7 – Centro 
Sousa-PB CEP 58800-050  
Funcionamento: Terça a Sexta, de 13h às 21h 
Sábado, de 14h às 22h 
 
Projetos oriundos do Estado de Pernambuco: 
Superintendência Estadual de Pernambuco 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua Antonio Lumack Dumont, 96, Ed.Empresarial Center II / 9ºandar - Boa Viagem  
Recife-PE CEP 51020-350 
 
Projetos oriundos do Estado do Piauí: 
Superintendência Estadual do Piauí 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua Rui Barbosa 163 – Centro – 1º. Andar  
Teresina-PI CEP 64000-090 
 
Projetos oriundos do Estado do Rio Grande do Norte: 
Superintendência Estadual do Rio Grande Norte 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Av. Antônio Basílio, 3006 l Loja 35C – Lagoa Nova  
Edifício Comercial Lagoa Center  
Natal-RN CEP 59054-380 
 
 
Projetos oriundos do Estado de Sergipe: 
Superintendência Estadual de Sergipe 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua Itabaianinha, 44, 3º andar 
Aracaju-SE CEP 49010-190 
 
Projetos oriundos dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais: 
Superintendência Estadual do Espírito Santo e Minas Gerais 
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Avenida Dep. Esteves Rodrigues, 840 – Centro  
Edifício São Judas Tadeu – 4º. Andar  
Montes Claros-MG CEP 39400-215 
 
OBS.: Os projetos oriundos de outros Estados, não citados acima, deverão ser enviados para: 
 
Centro Cultural Banco do Nordeste – FORTALEZA  
Programa BNB de Cultura 2009  
Apresentação de Projeto 
Rua Floriano Peixoto, 941 – Centro 
Fortaleza-CE CEP 60025-130 
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5. HABILITAÇÃO DE PROJETOS 

Todos os projetos inscritos passarão por uma análise técnica objetivando a habilitação para a fase de seleção. Serão 
considerados desabilitados projetos que apresentarem as seguintes inconsistências: 

1. Valor do patrocínio solicitado ao Programa acima do limite determinado em Edital; 

2. Valor do patrocínio solicitado ao Programa abaixo de 30% (trinta por cento) do valor total do projeto, na área 
de Audiovisual; 

3. Ausência de currículo do proponente de natureza pessoa física (documento obrigatório), para casos em que o 
proponente se identifique como pessoa física; 

4. Ausência de currículo do proponente de natureza pessoa jurídica (documento obrigatório), para casos em que o 
proponente se identifique como pessoa jurídica; 

5. Ausência, no orçamento, da previsão de impostos previstos por lei; 

6. Ausência do período de execução no item “Realização do Projeto”; 

7. Ausência de definição das datas e/ou períodos no item “Cronograma”;  

8. Ausência de identificação das outras fontes de financiamento no item “Orçamento”, no caso de patrocínio 
parcial do Programa; 

9. Preenchimento ilegível do Formulário de Inscrição; 

10. Duplicidade de preenchimento da área artística no item “Identificação do Projeto”; 

11. Duplicidade de preenchimento na identificação do proponente; 

12. Submissão do projeto fora do prazo das inscrições; 

13. Preenchimento em formulário de edições anteriores a esta edição do Programa; 

14. Solicitação de remuneração para captação de recursos, no item “Orçamento”, com os recursos do Programa; 

15. Ausência de produtos (CDs, DVDs, livros, catálogos etc.), quando imprescindíveis para a avaliação do projeto; 

16. Ausência das 06 (seis) vias do formulário de inscrição e 06 (seis) cópias do material anexo discriminado no 
projeto. 

 

A lista dos projetos habilitados para o processo de seleção no PROGRAMA BNB DE CULTURA 2010 será 
divulgada no portal institucional do BNB, www.bnb.gov.br/cultura, em 17 de agosto de 2009. 

 

6. SELEÇÃO DE PROJETOS 

Para seleção dos projetos habilitados a serem contemplados pelo PROGRAMA BNB DE CULTURA, serão 
considerados os seguintes critérios: 

1. Qualidade técnica e/ou artística; 

2. Atendimento de interesse da comunidade; 

3. Ações e investimentos dos recursos financeiros voltados prioritariamente para municípios da área de atuação 
do BNB (região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo), menos providos de atividades 
culturais;   

4. Formação ou aperfeiçoamento profissional; 

5. Viabilidade físico-financeira; 

6. Condições de sustentabilidade; 

7. Ineditismo da proposta; e 

8. Potencialidade de consolidação da imagem do BNB e do BNDES junto à sociedade. 

Os projetos serão analisados por comissão julgadora composta por 30 avaliadores representantes de todos os 
Estados onde o BNB atua. Serão formadas 6 (seis) comissões avaliadoras, uma para cada área do Edital (Música, Literatura, 
Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual e Artes Integradas ou Áreas Não Específicas). Cada comissão terá 5 (cinco) 
avaliadores externos, representantes de Estados diferentes. O nome dos integrantes das comissões avaliadoras serão 
informados por oportunidade da divulgação do resultado final.  
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A seleção será feita pela comissão julgadora considerando os critérios acima descritos (1 a 7). Cada avaliador 
atribuirá notas para os sete critérios, variando de 0 a 10. Durante a consolidação das notas, serão desconsideradas as notas 
maior e menor, atribuídas pelas comissões julgadoras, em cada critério.  

Para seleção final, serão considerados os seguintes recortes: 

a) no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total dos recursos serão destinados para projetos cujas ações sejam 
realizadas em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média do Nordeste e/ou Índice de 
Exclusão Social (IES) acima da média do Nordeste, considerado os seguintes valores: 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) NORDESTE: 0,719 

• Índice de Exclusão Social (IES) NORDESTE: 36,07  

b) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total dos recursos serão destinados a projetos cujas ações sejam 
realizadas em municípios incluídos no Programa “Territórios da Cidadania”, instituído pelo Governo Federal, através de 
Decreto de 25 de fevereiro de 2008, publicado no Diário Oficial da União No. 38, de 26 de fevereiro de 2008. 

c) no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total dos recursos serão destinados a proponentes pessoa jurídica, sem 
fins lucrativos. 

O resultado final do processo de seleção dos projetos será encaminhado às Diretorias do BNB e BNDES, a quem 
cabe a deliberação final sobre o resultado do PROGRAMA BNB DE CULTURA. 

 

7. CONTRATAÇÃO E DESEMBOLSO 

A relação dos projetos contemplados no PROGRAMA BNB DE CULTURA 2009 será divulgada em 30 de 
outubro de 2009. Os contratos de patrocínio serão firmados e desembolsados impreterivelmente no período de 04 (segunda-
feira) de janeiro a 30 de junho de 2010, podendo sua execução estender-se até o dia 30 de junho de 2011. Fica estabelecido 
que o proponente que não apresentar a documentação solicitada dentro do prazo retrocitado (04 de janeiro a 30 de junho de 
2010), deverá ser desclassificado e o patrocínio redirecionado para outro finalista, respeitada a ordem de classificação 
indicada pela Comissão de Seleção.   

A contratação e o desembolso do patrocínio a um projeto selecionado no PROGRAMA BNB DE CULTURA estão 
condicionados ao fato de o contemplado estar em situação regular com suas obrigações fiscais, nas esferas municipal, 
estadual e federal, bem como à apresentação dos documentos elencados abaixo:  

 Pessoa Jurídica 

 1) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente arquivado no Registro Público de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a respectiva natureza, devendo ser informado, no caso de 
haver mais de um representante legal, qual deles representará o contratado na assinatura do instrumento contratual a ser 
celebrado com o BNB; 

 2) documentos de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembléia que outorgou poderes ao(s) 
representante(s), em caso dessa atribuição não estar prevista no contrato social; 

 3) cópia da cédula de identidade, do CPF/MF e do comprovante de residência do(s) representante(s) do contratado 
que irão celebrar o contrato com o BNB; e 

       4) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

       5) Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

       6) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

      7) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

      8) Comprovante de que a proponente encontra-se em dia com a entrega da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS); 

 

       Pessoa Física 

 1) Cédula de Identidade; 

 2) Comprovante de residência; 

 3) Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário individual;  

 4) cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil. 

 5) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; e 



 

 

108 
 

 6) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

 7) declaração de que não integra posição de empregador, com firma reconhecida; e 

 8) Número junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP). 

A liberação dos recursos aprovados dar-se-á única e exclusivamente mediante crédito em conta-corrente aberta no 
BANCO DO NORDESTE, de titularidade do proponente contemplado. Para instituições de natureza jurídica de atividade 
lucrativa, também será necessária ao desembolso a apresentação de nota fiscal no valor do patrocínio aprovado. 

Serão descontados do valor total do patrocínio os impostos previstos por lei, em níveis municipal, estadual e 
federal, conforme tabelas abaixo. As retenções obedecerão às eventuais alterações dessas alíquotas. Não incidirão impostos 
para Entidades sem Fins Lucrativos, desde que se comprove a isenção nos níveis federal, estadual e/ou municipal. 

 

• ALÍQUOTAS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (FEDERAL) – conforme tabela 
progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos gerados ocorridos no ano-calendário de 2010 

Pessoa Física 

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010. 

 

 

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$ 

Até 1.499,15 - - 

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43 

De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94 

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62 

Acima de 3.743,19 27,5 692,78 

 
Pessoa Jurídica 
 
Retenção de 4,8%  

 
Obs.: Não incidirão impostos dessa natureza sobre as Empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, mediante 

apresentação da declaração constante do inciso XI do Art 3º da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004; 

• ALÍQUOTAS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – 
ITCD (ESTADUAL). 

Proponentes de qualquer natureza (jurídica e física) 
 
o 2% para base de cálculo até 25.000 UFIRCE; e 
o 4% para base de cálculo acima de 25.000 UFIRCE. 
 
Valor da UFIRCE em 2008: R$ 2,0883 (Instrução Normativa nº 32/2006, da SEFAZ-CE). 

• ALÍQUOTAS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 
ISSQN (MUNICIPAL) 

Pessoa Jurídica 
 
De acordo com a alíquota do município onde o projeto será realizado. 
 

8. CONTRAPARTIDAS AO PROGRAMA BNB DE CULTURA 

Todos os projetos contemplados deverão oferecer ao Programa, no mínimo, as seguintes contrapartidas: 

1. Inclusão das logomarcas institucionais do BNB, do BNDES e do GOVERNO FEDERAL, além de outros 
produtos/serviços associados, a critério exclusivo do Banco, em todos os produtos gerados e peças de 
divulgação e de distribuição; 
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2. Inclusão das logomarcas institucionais do BNB, do BNDES e do GOVERNO FEDERAL, além de outros 
produtos/serviços associados, a critério exclusivo do BNB, em espaços onde serão realizados os eventos; 

3. Citação verbal do patrocínio do BNB e do BNDES em todas as entrevistas concedidas à imprensa sobre o 
projeto; 

4. Doação de 20% (vinte por cento) de qualquer produto gerado pelo projeto (livro, disco, CD, DVD, catálogo, 
ingressos, etc.) para uso a critério do BNB e do BNDES, no caso de patrocínio exclusivo. No caso de 
patrocínio parcial, esse percentual será proporcional ao valor investido pelo Programa; e 

5. Disponibilidade para participar de eventos nos Centros Culturais do BNB, sobre o projeto contemplado no 
Programa BNB de Cultura, quando convidado (neste caso, o BNB será responsável pelas despesas para 
realização do evento, exclusive pagamento de cachês).  

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Todos os beneficiados deverão apresentar relatório final, conforme modelos disponibilizados no site institucional 
do BANCO DO NORDESTE (www.bnb.gov.br/cultura), no prazo máximo de 30 (trinta) dias após conclusão de todas as 
fases, contendo as seguintes informações: 

• Detalhamento das despesas realizadas, com cópia das respectivas notas/cupons fiscais e recibos (para 
fornecedores de natureza jurídica); 

• detalhamento das despesas realizadas, com cópia dos respectivos recibos discriminados, em que devam 
constar, ainda, RG, CPF, nome e endereço completos do fornecedor (para prestadores de natureza física); 

• público atingido, classificado quantitativa e qualitativamente; 

• número de profissionais envolvidos e funções desempenhadas; 

• reprodução de todas as peças de divulgação, promoção e distribuição; e 

• cópias das matérias publicadas na mídia impressa (jornais e revistas) e eletrônica (rádio, televisão e Internet). 

 O Formulário de Avaliação e Prestação de Contas e seus anexos deverão ser entregues na sede do Centro Cultural 
Banco do Nordeste-Fortaleza ou enviados pelo correio, como correspondência registrada com Aviso de Recebimento - AR, 
em envelope devidamente identificado, endereçado para: 

Centro Cultural Banco do Nordeste 
Programa BNB de Cultura 2010 
Prestação de Contas 
Rua Floriano Peixoto, 941 – Centro 
Fortaleza-CE           CEP 60025-130 
 
No caso de remessa pelo correio, o Aviso de Recebimento, emitido pelos Correios, será o comprovante de entrega 

da prestação de contas. 
 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No caso de remessa pelo correio, o Aviso de Recebimento, emitido pelos Correios, será o comprovante de inscrição 
no Programa. 

É vedada a apresentação de projetos por funcionários do BNB e do BNDES como pessoa física ou, no caso de 
pessoa jurídica, como participante da direção de entidade proponente.  

Ensejará a não aprovação da prestação de contas e a restituição do valor recebido pelo beneficiário, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da lei, os seguintes casos abaixo discriminados: 

• a utilização dos recursos sem a realização do objeto do projeto cultural a que se destinou a concessão do 
benefício; 

• cancelamento de evento cultural que ensejou o apoio ao objeto deste Edital; 

• descumprimento de qualquer condição constante do presente Edital; 

• a inobservância de dispositivos legais aplicáveis à concessão do apoio; 

• constatação, em qualquer tempo, de falsidade documental, de inadimplência do beneficiado junto aos órgãos 
federais, estaduais ou municipais ou de fato cuja gravidade incorra em prejuízo ao objetivo proposto; 
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• não apresentação ou não aprovação da prestação de contas; 

• utilização dos recursos em atividades não previstas neste Edital ou em despesas divergentes ao objeto a que se 
propôs; e 

• aplicação dos recursos no mercado financeiro ou a sua utilização a título de empréstimo. 
 

Serão previstas as sanções abaixo, caso seja constatado o fornecimento de informações inverídicas ou o não-cumprimento das 
obrigações assumidas no Contrato: 

 a) Advertência; 
 b) Exclusão do Processo de Seleção; 
 c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da colaboração financeira; 
 d) Suspensão da colaboração financeira; 
 e) Impedimento de realizar outras operações com o BNB e com o Sistema    
               BNDES, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Encontram-se no site institucional do BANCO DO NORDESTE, www.bnb.gov.br/cultura, todo o regulamento do 
PROGRAMA BNB DE CULTURA, os formulários eletrônicos para a inscrição de projetos e o modelo de relatório para a 
prestação de contas, além de outras informações pertinentes ao programa. 

O BNB não devolverá o material encaminhado para análise. Os projetos não classificados terão suas propostas 
descaracterizadas após a divulgação do resultado. 

Os casos omissos serão apurados pelo Ambiente de Gestão da Cultura do BANCO DO NORDESTE e 
encaminhados à Diretoria do BNB e do BNDES para apreciação e decisão terminativa. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital, que não possam ser resolvidas pela mediação 
administrativa, fica eleito, desde já, o juízo competente, com Foro na cidade de Fortaleza-CE. 

 
 


