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Resumo 

 

O artigo apresentado pretende trazer algumas divagações sobre a relação da Fundação 

Bienal de São Paulo com o novo paradigma de patrocínio privado. Tomando por base o 

livro “Privatização da Cultura: a intervenção corporativa nas artes desde os anos 80”, de 

Chin-tao Wu, que disserta sobre as políticas culturais implementadas no setor artístico 

pelos governos de Ronald Reagan no Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Grã-

Bretanha, é traçado um paralelo com a realidade brasileira. A Bienal de São Paulo, criada 

em 1951, desde os anos 1990 tem sua estrutura de financiamento intimamente ligada às 

políticas públicas de cultura que valorizam a parceria com a iniciativa privada, 

principalmente através dos mecanismos de incentivo fiscal. 
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Em 2016 defendi junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, do 

Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do Professor 

Doutor José Eduardo Ribeiro de Paiva, a tese “A gestão das artes visuais através da Bienal 

de São Paulo: pode entrar sem medo que é só arte”. A pesquisa tinha como objetivo 

investigar e discutir o processo de gestão da Bienal Internacional de São Paulo, e seu 

corpus foi delimitado entre a primeira edição da Bienal, ocorrida em 1951, e a 30ª edição, 

realizada em 2012. Através da investigação realizada ao longo dos quatro anos de 

Doutorado, conclui que a gestão da mostra poderia ser dividida em quatro fases que 

aparentemente apresentam certa unidade em seus mecanismos institucionais. 

A primeira fase circunscreve o processo de criação e a gestão das seis primeiras 

edições da Bienal, o período no qual a mostra esteve atrelada ao Museu de Arte Moderna 

de São Paulo (MAM-SP). Esse período corresponde aos anos de 1951 a 1961. 

A segunda fase se inicia com a criação da Fundação Bienal de São Paulo, em 1962, 

e se estende pelas décadas de 1960 e 1970. Este é o período em que o mecenas criador da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura do XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora pelo Programa de Artes Visuais do Instituto de Artes da UNICAMP, e-mail: vcarlap@gmail.com. 
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Bienal, Francisco Matarazzo Sobrinho, Ciccillo, mais teria centralizado a gestão da 

mostra e o período que intitulei como “Anos Matarazzo”, inspirada nas nomenclaturas 

utilizadas por Polyana Canhête e Francisco Alambert no livro “As Bienais de São Paulo: 

da era do museu a era dos curadores”. Ainda nesta segunda fase, mais precisamente no 

ano de 1969, a Bienal passou por um de seus maiores tremores: o boicote massivo à 10ª 

edição da mostra. Já na década de 1970, a Bienal tentou transpor sua crise propondo a 

criação das Bienais Nacionais como um movimento de reerguida do boicote enfrentado 

nos anos 60 e buscando sanar os problemas enfrentados pelas participações brasileiras 

nas Bienais Internacionais. A Bienal enfrentou o final da década de 1970 desgastada e 

acumulando dívidas. 

A terceira fase se refere à gestão da Bienal entre os anos de 1976 e 1990. No final 

de 1975, Ciccillo Matarazzo se retira da presidência da Fundação Bienal e a instituição 

passa então a “caminhar com suas próprias pernas”. É eleito o primeiro presidente da 

Fundação Bienal: Oscar P. Landmann. Ainda no final dos anos 70 é realizada a Bienal 

Latino Americana, uma tentativa frustrada de criar uma maior discussão sobre a arte 

latino-americana dentro da Bienal Internacional. O começo dos anos 80 marca a chegada 

dos curadores à Bienal, fato que irá modificar substancialmente a estrutura da mostra 

tanto em termos artísticos quanto de gestão. A Fundação Bienal atinge cada vez mais o 

status de empresa e o apoio da iniciativa privada ganha força através do uso da Lei Sarney 

enquanto lei de incentivo. Entretanto, com o início da década de 1990, a Bienal 

acompanha o retrocesso dos equipamentos culturais imposto pelo então presidente 

Fernando Collor de Mello. 

A quarta fase alude às últimas duas décadas da gestão da Fundação Bienal, quando 

esta entra de vez na lógica de um mercado cultural, caracterizado pela parceria com a 

iniciativa privada. A Bienal passa a ser financiada pelos mecanismos das leis de incentivo 

à cultura, como a Lei Rouanet, e atinge de forma mais evidente a condição de uma 

megaexposição. 

 A proposta deste artigo dialoga mais precisamente com esta última fase da gestão, 

quando dá abertura da mostra para o patrocínio privado. As ideias que serão elaboradas 

neste artigo partem de algumas das arestas deixadas ao final do trabalho de Doutorado. A 

longa pesquisa em torno da Bienal trouxe uma série de assuntos paralelos que não 

puderam na ocasião ser melhor explorados e elaborados, entre eles, a discussão sobre as 

circunstâncias criadas a partir da utilização dos mecanismos de incentivo fiscal para 
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manutenção da mostra. Para além de uma afirmação de dados e conclusões sobre este 

processo, pretendo trazer digressões que ainda permanecem em estado de 

questionamento. 

 Como referencial teórico para esta discussão utilizo o livro “Privatização da 

Cultura: a intervenção corporativa nas artes desde os anos 80”, de Chin-tao Wu. O livro 

da escritora taiwanesa é fruto da pesquisa realizada pela mesma na Universidade de 

Londres e analisa os efeitos das políticas culturais implementadas no setor artístico pelos 

governos de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e de Margaret Thatcher, na Grã-

Bretanha. Com base nos modelos aplicados nos dois países, traço um paralelo com a 

política de financiamento das artes no Brasil a partir dos anos 1990, política esta que está 

intimamente ligada aos mecanismos de gestão da Bienal de São Paulo, uma vez que a 

mostra, a partir do advento das leis de incentivo, passa a se valer quase que 

exclusivamente de sua estrutura para seu financiamento. 

 Danilo Santos de Miranda (diretor do Serviço Social do Comércio (SESC) no 

Estado de São Paulo) na apresentação do livro de Chin-tao Wu apresenta de forma clara 

o novo paradigma do setor cultural: “a atualidade dos vinte últimos anos tem demonstrado 

que há uma convicção crescente quanto à universalidade e à valorização da cultura para 

todos os segmentos sociais e como condição para a melhoria da qualidade de vida”. (WU, 

2006, p.12). Miranda complementa sua observação citando a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos como o termo responsável pela mudança na concepção anterior de que 

a desigualdade era algo “naturalizado”, ou seja, era aceito como padrão que a maioria da 

população deveria se dedicar ao trabalho para garantir sua subsistência, enquanto a 

minoria mais rica poderia desfrutar dos prazeres oferecidos pela cultura, uma cultura 

erudita que pressupõe uma elaboração maior e por isso uma institucionalização do saber; 

seu domínio não passa pela tradição familiar, mas por academias, bibliotecas e 

conservatórios musicais, que selecionam o material e impõem regras rígidas e complexas 

elaborações. 

 Ainda na apresentação, Miranda cita as propostas atuais de políticas públicas 

voltadas ao fomento da cultura: 

Desse conjunto de propostas, a ação cultural, como intervenção social, 

desponta para complementar os níveis insuficientes de escolarização 

nas propostas de democratização de oportunidades e redução das 

desigualdades, principalmente da classe operária. Centros culturais, 

programas de formação de adultos, educação pelo lazer, educação 

permanente, ação e animação cultural são definições que orientam 

algumas das experiências práticas de desenvolvimento humano a partir 
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do final dos anos 1950 e 1960, principalmente em países da Europa, dos 

quais se destacaria o modelo francês pela influência exercida sobre 

algumas instituições socioculturais brasileiras, dentre as quais o SESC 

de São Paulo, a partir dos anos 1970. (WU, 2006, p. 15) 

 

Com base na citação cabe um parêntese sobre a parceria do SESC com a Fundação 

Bienal de São Paulo: em 1996, a Fundação Bienal fechou convênio com o SESC, cujo 

patrocínio custeou parte dos monitores da mostra e estreitou os laços com a Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Sintomático dessa percepção é o 

estabelecimento do projeto Educativo como um setor fixo da instituição a partir de 2011: 

até então, a Fundação Bienal não possuía um projeto contínuo, e a curadoria era trocada 

a cada ano. A falta de continuidade dificultava a manutenção de um projeto ampliado, 

isto é, que se realizasse não somente no período da exposição, mas promovesse um 

acompanhamento junto aos professores e alunos pré e pós-exposição. Nos últimos anos, 

a sistematização de um Educativo na Bienal se tornou uma das prioridades dentro da 

gestão da instituição, que potencialmente reconheceu a competência do setor também 

como um agregador do valor de barganha diante dos patrocinadores. Assim, a parceria 

entre a Fundação Bienal e o SESC se coloca como um exemplo do “panorama que se 

delineou a partir dos anos 1980, no qual a cultura, e mais especificamente a arte 

contemporânea, passou a funcionar como moeda simbólica para corporações nas 

democracias capitalistas ocidentais” (WU, 2006, p. 17). 

 Após este breve parêntese retorno ao texto de Chin-tao Wu. Como já mencionado, 

a autora analisa os modelos de gestão cultural dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha: 

A década de 1980 assistiu a uma transformação política fundamental 

nos Estados Unidos e no Reino Unido. Após a ascensão de Margaret 

Thatcher e Ronald Reagan ao poder, respectivamente em 1979 e 1981, 

os dois governos e seus aliados passaram a defender energicamente a 

doutrina da livre empresa em seus mandatos sucessivos, levando 

firmemente para a direita o discurso político. (...) ‘Limitação do 

governo’, ‘desregulamentação’, ‘privatização’ e ‘cultura empresarial’, 

de várias formas e graus, eram as palavras-chave da época e o padrão 

ideológico do regime político nos dois lados do Atlântico. (WU, 2006, 

p. 27) 

É possível criar um paralelo entre a realidade brasileira e as realidades norte-

americana e inglesa apontadas por Wu. No final dos anos 80, o Brasil recupera seu regime 

democrático, finalizando o longo período de ditadura militar. Em 1990, é realizada a 

primeira eleição direta e Fernando Collor de Mello assume a presidência do país. Visando 

combater a inflação, que havia atingido a taxa de 1500% ao ano, e reestruturar a economia 
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nacional, é lançado o Plano Collor, cujas principais medidas eram: troca da moeda 

novamente por Cruzeiro; confisco dos depósitos bancários e das cadernetas de poupança; 

e congelamento de preços e salários. O governo Collor desmantelou uma série de setores, 

entre eles o da cultura: foram extintos os principais organismos da área, como a 

Embrafilme e o Ministério da Cultura (MinC).  

A extinção do MinC consequentemente levava à revogação da lei de incentivo 

recém-criada: a Lei Sarney. A extinção da Lei Sarney afetava diretamente a sobrevivência 

da Fundação Bienal, que vinha utilizando o mecanismo de incentivo como uma de suas 

principais formas de financiamento. Além da revogação da lei, outra medida do Plano 

Collor que afetou a Bienal foi o confisco das poupanças: a Bienal teve cerca de 10 milhões 

de cruzados retidos pelo Banco Central. Em 1990 é eleito um novo presidente para a 

Fundação, Jorge Eduardo Stockler, diretor na 15ª Bienal e membro do Conselho desde 

1975, que começa seu mandato com o desafio de angariar verbas para a realização da 21ª 

Bienal.  

Ainda em 1991 estouram os primeiros escândalos de corrupção e irregularidades 

do governo Collor, que é afastado em 1992, dando lugar ao vice, Itamar Franco. Com a 

troca de governo, aos poucos a estrutura cultural vai sendo reerguida: em 1992, é recriado 

o MinC; no mesmo ano, desdobram-se as primeiras aplicações concretas da Lei no 8313, 

dita Lei Rouanet, sancionada em 23 de dezembro de 1991, que reestabelecia os princípios 

de incentivo fiscal da Lei Sarney e instituía o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(PRONAC). Assim, através dos mecanismos de renúncia fiscal estabelecidos pela Lei 

Rouanet, a Fundação Bienal retoma de vez a lógica dos financiamentos privados em uso 

ao final dos anos 1980. 

Dessa forma, a cultura brasileira a partir dos anos 1990 vai se aproximar do 

modelo criado pelos governos Thatcher e Reagan na década anterior em seus respectivos 

países. Aqui também se desenvolve a premissa pontuada por Wu (2006) de que a arte 

contemporânea, assim como outros produtos culturais, passa a ser utilizada como moeda 

de valor simbólico e material para as corporações. Em depoimento presente no livro 

Bienal 50 Anos, de Agnaldo Farias, Júlio Landmann, ex-presidente da Fundação Bienal, 

fala sobre a importância da Lei Rouanet para a instituição: 

A Lei Rouanet permitiu o crescimento das instituições culturais 

brasileiras como um todo. Nossos museus, exposições, livros, catálogos 

e a Bienal de São Paulo melhoraram muitíssimo na última década. A 
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publicidade e as técnicas de marketing têm sido fatores para divulgação 

do evento e captação de recursos. A crítica brasileira atingiu um alto 

grau de reflexão. Nossa arte dialoga com o melhor do mundo. Nossos 

empresários têm uma nova consciência de responsabilidades sociais e 

culturais. É uma ilusão pensar que a Bienal de São Paulo sustentará sua 

importância por seu tamanho, alto orçamento, número de visitantes, 

campanhas de imprensa etc. Sua pertinência política está em entende-

la como espaço de reflexão crítica e acesso à cultura como direito da 

cidadania. (FARIAS, 2001, p. 324) 

 Landmann, em seu depoimento, pontua a consciência social do empresariado 

brasileiro, que enxergaria nas artes uma forma de se posicionar socialmente responsável 

diante da sociedade. Por outro lado, Chin-tao Wu coloca que as empresas “usam as artes, 

carregadas de implicações sociais, como mais uma forma de estratégia de propaganda ou 

de relações públicas, ou ainda, para usar o jargão da cultura corporativa, encontrar um 

‘nicho de marketing’: uma forma de ganhar entrée num grupo social mais sofisticado pela 

identificação com seus gostos específicos” (WU, 2006, p. 33).   

 Outro paralelo possível entre os apontamentos de Wu e a realidade brasileira, 

especificamente no que concerne à Bienal, está no que ela nomeia de declínio do 

capitalismo familiar no século XX. Wu descreve uma queda do ‘arquétipo do magnata 

patrono das artes’ no século XXI e nomeia um novo modelo, o do ‘capitalismo 

empresarial’, que dificilmente coexiste com o anterior. O capitalismo familiar se relaciona 

ao que Rita de Cássia Alves de Oliveira, citando Werner Sombart, caracteriza como o 

‘homem econômico moderno’, como “uma mistura de especulador e técnico, de 

conquistador e sonhador” (OLIVEIRA, 2001, p. 116). Ainda citando Sombart, Oliveira 

define os quatro atributos do espírito moderno que caracterizava esse ‘homem 

econômico’: “a apreciação quantitativa, que diz respeito ao novo status do dinheiro na 

valorização dos objetos (inclusive os de arte) e das pessoas”; “a fascinação diante da 

rapidez de um acontecimento”; “a novidade cativa o homem moderno” e “o sentimento 

de poder, a alegria que experimentamos quando nos sentimos superiores aos demais” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 117). Utilizando os conceitos apresentados, podem-se localizar, na 

figura dos mecenas brasileiros da segunda metade do século XX – como Ciccillo 

Matarazzo, Assis Chateaubriand e Piero M. Bardi3 – os atributos do homem econômico 

moderno, que se inseriam no setor cultural em busca de projeção social e de acumulação 

de poder. Entretanto, no final do século XX e início do século XXI, quando da criação 

                                                 
3 O galerista italiano Pietro Maria Bardi foi de suma importância para a construção do acervo do MASP. 

Bardi desenvolveu, ao longo de sua vida, atividades didáticas nas áreas de história da arte, publicidade e 

design e construiu um dos mais importantes acervos de artes plásticas da América Latina. 
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das leis de incentivo, o mecenato é transferido para a inciativa privada e há uma 

aproximação de empresas bancárias, conglomerados industriais e de serviços. Essas 

instituições se aliaram à produção cultural de maneira frágil, visto que o patrocínio dessa 

ordem estava condicionado a uma série de prioridades e demandas internas às empresas: 

na prática, o marketing cultural é a instância sensível dentro do plano de trabalho da 

empresa e se torna ativo somente quando as outras demandas internas já foram 

respondidas. Em síntese: só existe apoio cultural se houver dinheiro em caixa. O 

marketing cultural é visto como uma oportunidade adicional de vendas ou como uma 

possibilidade para economizar anúncios na mídia. Ainda está em desenvolvimento no 

Brasil o hábito de as empresas criarem políticas de investimento a longo prazo para 

marketing cultural: muitas ainda não percebem o investimento na imagem institucional 

como algo primordial.  

Hoje, a Fundação Bienal conta com a seguinte lista de patrocinadores, no total de 

19: Itaú, CTEEP, Bloomberg Philanthropies, BNDES, Petrobras, Oi, Verde Asset, 

Klabin, Ultra, AES Eletropaulo, Alupar, Banco ABC Brasil, Comgas, Credit Suisse, 

Eternit, Iguatemi São Paulo, Votorantim, Sabesp, Aché Laboratórios. Como se pode 

notar, são instituições majoritariamente dos setores bancário, industrial, e de energia. Wu 

pontua que nesse novo modelo de patrocínio coorporativo “ao se apropriar do conceito 

de inovação, e pela mediação e redefinição de seu significado em termos coorporativos, 

a empresa pretende apresentar sua intervenção nas artes como uma causa grandiosa e 

legítima” (WU, 2006, p. 148). Em outro trecho, Chin-tao Wu aponta que “a necessidade 

de publicidade varia de acordo com o produto ou serviço oferecido ao mercado pela 

companhia, mas o patrocínio das artes é particularmente eficaz para companhias – como 

as de petróleo, de cigarro e de armas – cuja imagem necessite de uma boa burilada” (WU, 

2006, p. 152). Tomando como exemplo a Fundação Bienal, é notória a presença de 

empresas do setor de energia e petróleo, em especial a Petrobras, empresa com a imagem 

abalada após escândalos de corrupção. De acordo com Chin-tao Wu, neste caso em que 

o interesse maior é promover a melhoria na imagem corporativa e não as vendas diretas, 

a empresa teria como público alvo em sua publicidade “os políticos, os altos funcionários 

do governo e os formadores de opinião” (WU, 2006, p. 155). 

Hoje, a Fundação Bienal mantém em seu site um link voltado para a captação de 

recursos. Em sua apresentação consta o seguinte texto: 
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O mundo muda a toda hora e a Bienal é o evento que se conecta com os 

fluxos da arte, da vida e da cidade. Visite e compartilhe sua experiência. 

Apoie e patrocine este movimento. A Bienal oferece diferentes 

maneiras de engajar pessoas, empresas e instituições que apostam na 

conexão entre inovação e história, rigor e ousadia, prestígio e 

democratização da arte. (Fonte: site da Fundação Bienal) 

Complementando a apresentação o site apresenta as formas de patrocínio pelas 

empresas:  

Os projetos da Fundação Bienal são aprovados pelas leis de incentivo à 

cultura: 

• Lei Rouanet do Ministério da Cultura: permite a dedução fiscal de 

100% do valor investido com o limite de 4% do IR devido de pessoa 

jurídica tributada pelo lucro real. 

• ProAC/ICMS da Secretaria Estadual de Cultura: dedução fiscal de 

100% do valor destinado ao patrocínio com o limite de 3% do montante 

mensal do ICMS devido pela pessoa jurídica. 

 

De acordo com o relatório de gestão referente ao biênio 2015-2016, a Fundação 

Bienal contou com as seguintes fontes de renda: patrocínios através das leis de incentivo, 

aluguel do espaço do Pavilhão Ciccillo Matarazzo e subvenção da Prefeitura Municipal 

de São Paulo. Em termos de porcentagem, uma ligeira maioria da verba total, cerca de 

51%, foi proveniente dos projetos incentivados no referido biênio. 

Outro ponto levantado por Chin-Tao Wu é a significativa metamorfose de 

identidade a que se submetem as organizações artísticas, “em parte porque se intensificou 

a exigência dos patrocinadores de, entre outras coisas, ter acesso às páginas dos jornais 

de ‘qualidade’. Ao incorporar o nome do patrocinador ao título do evento ou da 

organização patrocinada, tornando-se inseparáveis, os patrocinadores garantem extrair de 

seu ‘ato de boa vontade’ o máximo de publicidade possível” (WU, 2006, p. 166).  

 Um exemplo que ilustra bem a ‘metamorfose de identidade’ reconhecida por Wu 

foram os “Encontros Petrobras”, realizados durante a 32ª Bienal. Como uma das empresas 

patrocinadoras da mostra de 2016, a Petrobras realizou uma série de encontros entre 

representantes dos projetos que apoia e o público da exposição. Diversos temas foram 

abordados como: teatro, cinema, música, dança, eventos, performances, entretenimento e 

processos de criação, produção e difusão de cultura. Em consonância com o que aponta a 

autora Chin-tao Wu, a ação recebeu o nome da empresa patrocinadora em seu título e deu 

destaque à marca em seus materiais de divulgação. 
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Figura 1 - Convite Encontros Petrobras - 32a Bienal 

 
Fonte: Site da Cia Corpos Nômades (http://www.ciacorposnomades.art.br/wordpress/?p=3163) 

 

A série de encontros apresentados pela Petrobras fez parte das atividades paralelas 

propostas pela Fundação Bienal durante a mostra, juntamente com outras ações como 

“Dias de Estudo”, “Oficinas Curatoriais”, “Residência Artística”, além das ações do Setor 

Educativo. A entrada das empresas patrocinadoras como agentes ativos na realização de 

atividades extras à mostra corrobora para um melhor entendimento sobre a importância 

dos patrocínios privados. Como discorre Chin-tao Wu: “a crescente dominação das 

corporações sobre os campos não-econômicos – uma das características mais notáveis do 

capitalismo recente – deve abrir nossos olhos para o fato de que o aumento do patrocínio 

das artes é uma faca de dois gumes: tanto deve ser lamentada quanto comemorada” (WU, 

2006, p. 179). Complementar à afirmação da autora, em seu texto ela traz uma citação do 

artista plástico Damien Hirst, para quem, de acordo com Wu, a carreira artística se 

associou de forma estreita ao patrocínio coorporativo. Hirst diria: 

Se a arte é sobre a vida, não se pode evitar esse lado da vida. No 

Goldsmith College, realmente se incentiva a derrubada de barreiras e a 

busca de novas formas de fazer as coisas, e o patrocínio é parte integral 

disso. Esse lado sem dúvida afeta a recepção da obra, mas é uma coisa 

com que se pode trabalhar. Não me vejo diante da Comissão de 

Comercialização da Carne, mas é possível fazer uma declaração política 
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quando se faz algo realmente horrível com os animais e receber o 

patrocínio dos Amigos da Terra. (HEWISON apud WU, 2006, p. 176)  

 

Considerações finais 

 Procurei neste artigo levantar alguns questionamentos sobre a relação da 

Fundação Bienal com o novo paradigma de patrocínio coorporativo. Desde a criação das 

leis de incentivo fiscal, no início dos anos 1990, tem-se de forma mais efetiva a parceria 

da Fundação Bienal com as políticas públicas de cultura formatadas pelo Governo 

Federal. Em termos de financiamento, a Fundação Bienal colocou entre suas prioridades 

a utilização de tais mecanismos para a arrecadação de recursos. Desde a criação da Lei 

Sarney pelo governo Collor e a posterior promulgação da Lei Rouanet, a Fundação Bienal 

não mais se afastou da nova ordem instituída pelas leis de incentivo à cultura.  

 As políticas públicas de cultura voltadas para o incentivo do patrocínio privado 

estão longe de ser exclusividade do Brasil. “Os anos 1980 assistiram a um fenômeno sem 

precedentes: as empresas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha fizeram da arte seu 

negócio, não apenas no nível individual do executivo da corporação (...), mas também, de 

forma mais surpreendente e significativa, no nível das próprias corporações”. (WU, 2006, 

p. 297). Os patrocinadores, ao figurarem em todo o material de divulgação da mostra, 

além de garantir a exposição constante da marca, se valem de atalhos como o fato de 

terem na página da mostra links diretos para suas páginas coorporativas. A internet, “ao 

associar de maneira tão estreita os sites das instituições artísticas e os das empresas 

comerciais, facilitou a fusão entre as identidades das diferentes instituições”. (WU, 2006, 

p. 321) 

Pactuo com a autora Chin-tao Wu quando ela diz que mesmo diante das limitações 

e fraquezas, o financiamento das artes é ao menos um fórum aberto ao debate e à crítica 

pública. No caso dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, ela pontua que “poucas 

corporações podem ser obrigadas à prestação de contas sociais e políticas, nem mesmo 

solicitadas a serem culturalmente responsáveis, no mesmo grau em que é possível cobrar” 

(WU, 2006, p. 328) dos órgãos governamentais. No caso brasileiro, a prestação de contas 

não é facultativa: tanto as instituições artísticas quanto as empresas são obrigadas a 

justificar todos os centavos envolvidos em suas contrapartidas. Entretanto, a sociedade 

não consegue (e não sei responder se conseguiria) cobrar um comportamento 

culturalmente responsável da iniciativa privada como pode e deve cobrar do setor público. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Assim, ratifico o questionamento de Wu (2006, p. 328): “Onde termina o corporativo e 

começa o público?”. 
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