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                                 “Arte para mim não é produto de mercado. Podem até me 

chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação, festa.” 

Ariano Suassuna 

 

 



5 
 

DEDICATÓRIA 

Dedicamos este projeto a Deus que guiou nossos passos até aqui, e há 

de nos acompanhar na caminhada para o resto de nossas vidas. As nossas famílias 

queridas que merecem tanto quanto nós e nossas conquistas, à nossa orientadora 

Lilian que faz parte desse momento como um terceiro componente do grupo, aos 

nossos amigos que nos mostram o quanto é bom saber viver, saber ser feliz, pois 

são a família que escolhemos. 

A todos os profissionais que, de alguma forma, estão envolvidos, direta ou 

indiretamente com atividades do meio artístico-culturais. Para que possam encontrar 

a melhor maneira para mostrar sua arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

O primeiro agradecimento é, sem dúvida, ao Senhor, pois é quem rege 

minha vida, me acompanha desde minha existência e certamente é responsável por 

eu conseguir chegar até aqui, vitoriosa. 

Agradeço à minha família, que suportou ao meu lado momentos de 

profundo estresse e tristeza, sempre me orientando da melhor maneira possível. 

Hoje, se posso me tornar uma profissional e certamente graças ao esforço deles. 

À orientadora Lilian Marques, ótima professora e profissional, a pessoa 

que nos estendeu a mão de bom grado, deu a luz em tempos de escuridão, 

agüentou problemas conosco sem hesitar. Mais que professora, é uma amiga. 

À minha amiga Suellen Cunha, a Suk, que mesmo brigando, tendo ideias 

absortas e na maioria diferente das minhas, é uma companheira, agüenta e enfrenta 

todo o desafio que vier. Alguém com quem aprendi a me expressar e ser paciente, 

com sua graciosidade consegue acalmar qualquer “tempo chuvoso”.  

Agradeço as minhas amigas Vanessa Lage (Nena) e Yara Tomei 

(Pangaré Carioca). Foram indubitavelmente importantes nas mudanças ocorridas. 

Vanessa é a pessoa mais doce e pura que já conheci, me mostrou todo dia a 

simplicidade que é viver e com doces palavras me consolou em momentos mais 

difíceis. Yara bem diferente de todas as pessoas queridas, mas muito guerreira, 

mostra que rir é ainda o melhor remédio, independente dos problemas. 

Guilherme Oliveira (Gui Batatinha), você é peça fundamental em minha 

vida, amigo de fé, com júblio tem caminhado ao meu lado, me guiando sempre nos 

melhores caminhos, me fazendo feliz novamente. Por todas as alegrias que comigo 

compartilhou, toda palavra de consolo que me tornou uma pessoa melhor naquele 

momento, tu tens o lugar mais nobre, digno, o meu coração, mesmo que distante… 

Thiago Melo (Thithiago), você é o amiguinho mais fofo. Mesmo brincando 

e brigando comigo tem a minha total confiança. Meu ouvidor de lamentações, 

presente nesses quatro anos de curso nas mais diversas facetas, nos melhores 

momentos, nos dias de angustia e de felicidade. 

Mariana Morais Cyrino 

 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiro, agradeço a Deus, que me deu força e sabedoria, pois sem Ele 

não seria possível concluir mais este propósito em minha vida. 

Aos meus pais que me apóiam não somente durante todo o curso, mas 

que são os alicerces de minha existência, mais ainda nesta reta final acompanhando 

cada avanço. E ao Ricardo, que sempre me incentivou e me acalmou quando achei 

que não fosse capaz.  

A querida professora Lilian, que nos proporcionou um rumo e nos 

orientou, durante todas as fases do projeto, com muito carinho e dedicação. A você 

o nosso muito obrigado, não só por nos ter dado um norte, mas também por no ouvir 

e acreditar que somos capazes de realizarmos grandes coisas. 

A estrutura do Projeto Cultural UNISANTOS, principalmente ao professor 

Cássio, que nos acolheu e nos deu suporte para cada detalhe, e a todos os 

envolvidos com o Projeto, minha gratidão pelo apoio. 

Ao professor Antonio Fernando que contribuiu imensamente com seu 

conhecimento para que pudéssemos resgatar e estruturar grande parte de nosso 

projeto e ao Pré-Reitor Comunitário professor Claudio José que nos apoiou e 

colaborou para darmos prosseguimento a nossa ação. 

E todos os alunos de Relações Públicas, futuros profissionais de sucesso, 

pela caminhada juntos, em especial a Vanessa (Nessa), Yara (Carioca) e Mariana 

(Mari) que estiveram comigo na alegria e na tristeza, com ou sem gritos 

Enfim, mais uma etapa se cumpre e durante o caminho tivemos 

obstáculos, mas quem não os tem, agora é hora de seguir nossos sonhos e deixar 

com o destino e nossa vontade de vencer se encarreguem de nos proporcionar um 

esplêndido futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Suellen Aparecida Silveira da Cunha 

CUNHA, Suellen Aparecida Silveira da e CYRINO, Mariana Morais. Projeto 
de Relações Públicas para Fortalecer a Imagem Institucional do Projeto Cultural 
UNISANTOS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social com 
Habilitação em Relações Públicas. 

 

RESUMO 

Este Projeto Experimental de Relações Públicas tem como propósito 
aprimorar a imagem do Projeto Cultural UNISANTOS aproximando-o de seus 
públicos-alvos e torná-lo referência na disseminação de conceitos artístico-culturais 
na região Metropolitana da Baixada Santista. 

O estudo propõe estratégias de Relações Públicas nas ações planejadas 
para que haja o fortalecimento da comunicação, fundamentando a necessidade sua 
necessidade na divulgação da imagem institucional. 
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ABSTRACT  
  
This Public Relations Experimental Project aims at improving the image of the 
Cultural Project UNISANTOS, approaching it to the target audience and making it a 
reference at the dissemination of cultural artistic concepts in the metropolitan area of 
Santos.  
The study proposes a  Public Relations strategies in the planned actions in order to 
have some reinforcement in communication, justifying its necessity in the divulgation 
of the corporate image. 

 
  
Keywords: Cultural Marketing, Image, Brand, Art, Culture.  
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1 INTRODUÇÃO 

A escolha do tema – CULTURA - para o projeto experimental foi realizada 

a partir da identificação das autoras com a proposta de desenvolver uma ação 

estruturada para promoção da arte.  

Diante de vários possíveis clientes, a dupla iniciou alguns contatos que, 

devido a diversos fatores, não frutificaram.  Após algumas tentativas frustradas, o 

grupo optou por um cliente que viria ao encontro das expectativas para o 

desenvolvimento da ideia original da dupla com tema central em arte e cultura, 

optando pelo Projeto Cultural UNISANTOS. 

Para a concretização da proposta a dupla estruturou a ARS, Agência de 

Comunicação Institucional e Corporativa Estratégica para o atendimento e 

concretização de todas as ações sugeridas neste plano. 

Este projeto trabalhará com um grupo cultural pertencente a uma 

instituição de ensino superior que desenvolve um trabalho cultural em diferentes 

vertentes. Para a estruturação do tema, serão abordados estudos de Marketing e 

Marketing Cultural junto a conceitos de Relações Públicas, focando na valorização 

da profissão, no fortalecimento da marca e na disseminação e promoção da cultura 

como base das ações. 

Analisar os diferentes públicos, a partir de teorias contemporâneas, 

aqueles em que o Projeto Cultural terá maior relacionamento para firmar sua 

identidade como valorizador e construtor de conceitos culturais. 

O projeto tem como objetivo principal valorizar ações de Relações 

Públicas relacionadas à área artístico-cultural e estabilizar a imagem do Projeto 

Cultural UNISANTOS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Comunicação e Cultura 

A comunicação é realizada por pessoas com intuito de construir 

relacionamentos e interagirem na sociedade na qual estão inseridas. Essa 

comunicação acontece por meio de gestos corporais, linguagem, desenhos, signos e 

até entonação da voz. Não se pode afirmar quando surgiu a comunicação, mas 

sabe-se que desde 35.000 a 15.000 anos a.C., já havia a comunicação entre os 

homens das cavernas, por meio de desenhos, grunhidos, sons produzidos por mãos 

e pés. Com isso, os homens se relacionavam e eram entendidos entre si. Assim 

como no Egito, onde até hoje são encontrados nas paredes os signos que são 

desenhos que simbolizam, significam algo, desde em 3.000 a.C. 

Se comunicando é que as pessoas transmitem seus costumes e sua 

cultura, passando-a por gerações.  

Sabe-se que a Comunicação se deu por meio de signos sonoros, visuais 

e, depois, pela linguagem escrita. Mas, para que ela surja, é preciso ter um emissor, 

e um receptor, que possa receber a informação. A mensagem deve ser coesa e ser 

transmitida de forma clara, para que o receptor a entenda. Assim é o processo da 

Comunicação. 

Bordenave (1985, p.19) define a importância e a grandiosidade de se 

comunicar “a Comunicação confunde-se, assim, com a própria vida”; e ainda “a 

comunicação é uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social”. 

Para que a comunicação se propagasse, e abrangesse mais pessoas, os 

homens sentiram necessidade de normatizar a sua linguagem, surgindo assim a 

Gramática, conjunto de regras para combiná-las. Junto com a evolução escrita, o 

homem desenvolveu também os meios de comunicação.  

Com o advento da fotografia, houve um grande impacto visual na 

Comunicação. Possibilitou-se a ilustração, registros de imagens, inspiração do 

cinema (mudo a princípio). 

A partir dessa marcante evolução na vida social, o homem que se 

comunicava com seu próximo, passou a ser um comunicador e a projetar suas 
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opiniões, interesses, curiosidades e cultura para o mundo. Atualmente registrado 

pela era tecnológica e internet. 

Segundo Bordenave (1985, p.36-40), para se definir algo, é preciso 

indicar para que ele serve ou enumerar os elementos que as compõem. Diz ainda 

que há alguns elementos comuns da Comunicação, como: 

 a realidade ou situação onde ela se realiza e sobre a qual tem um efeito 

transformador; 

 os interlocutores que dela participam; 

 os conteúdos ou mensagens que elas compartilham; 

 os signos que elas utilizam para representá-los; 

 os meios que empregam para transmiti-los. 

“A Comunicação, de fato, é um processo multifacético que ocorre ao mesmo 
tempo em vários níveis – consciente, subconsciente, inconsciente” 
(BORDENAVE, 1985, p.41). 

São inúmeras as partes de uma comunicação, mas podem ser citadas as 

mais comuns: 

Pulsação vital – Onde os sentimentos, pensamentos e sensações estão 

em ebulição, vibração, fervendo. 

Interação – Interação com o meio ambiente. 

Seleção – A pessoa seleciona o que compartilhará com a outra, dentre 

seus pensamentos e sentimentos. 

Percepção – Por meio de seus sentidos (visão, olfato, tato e paladar), o 

homem sente, percebe o ambiente ao seu redor, entendendo as palavras e 

gestos alheios. 

Decodificação – Percebidos os signos, o homem analisa, sabendo o que 

cabe a ele, o que não lhe interessa e o quanto eles o representam. 

Interpretação – A mensagem é codificada, mas nem sempre é passada e 

percebida pelo receptor como deveria ser, aí surge a interpretação, que consiste 

em compreender a mensagem por completo. 

Incorporação – Dependendo de como o receptor recebe a mensagem, 

uma série de sentimentos são acionados. Ele incorpora o significado da 

mensagem, aceitando-a ou ignorando-a. 

Reação – O receptor a incorpora e reage, bem ou mal à mensagem 

transmitida. 
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Segundo Bordenave (1985,p.45), “a Comunicação é um produto funcional 

da necessidade humana de expressão e relacionamento”.  

 

Dentro dessa funcionalidade, podemos destacar: 

 função instrumental; 

 função informative; 

 função regulatória; 

 função interacional; 

 função de expressão pessoal; 

 função heurística ou explicative; 

 função imaginative. 

 

Também é importante citar que uma função regularmente feita pelo 

homem é saber qual o seu papel na comunicação, como reagir, interagir, o nível de 

participação, como se comportam. 

O silêncio entre os homens é tão parte da comunicação quanto a 

linguagem. Expressa sentimentos, intenções das palavras. Essas intenções são 

decodificadas pelo receptor conforme a fala do comunicador. Chamado de 

Metacomunicação – comunicação sobre comunicação, a linguagem se divide em 

verbal e não verbal e tem duas mensagens inclusas, a que se diz e a que há 

intenção de ser percebida. 

Essas “partes” da comunicação podem ser vistas em ambientes diversos 

e feitas por qualquer pessoa, mesmo que sejam difíceis, a princípio, entre homens 

de culturas diferentes (pois cada cultura tem seu código próprio e seus signos que 

significam diferentes coisas).  

Esses códigos se dividem em analógicos (significam exatamente o que se 

“vê”, como pinturas, esculturas, entre outras formas) e digitais (números ou dígitos, 

mas também letras, como código Morse, calculadoras, números binários). Tem 

também significado denotativo e conotativo, muito usado pelas pessoas para 

enfatizar sua intenção na mensagem. 

Bordenave (1985, p.93) questiona: “se a comunicação pode definir-se 

como a interação social através das mensagens, por que não aprender a formular e 

trocar mensagens que elevem a qualidade da interação social?” 
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O homem tem evoluído sua linguagem. Estudantes superiores e de 

Ensino Médio, por exemplo, colocam palavras de formas diferentes em uma 

conversa. Seu aprendizado lhes oferece outro vocabulário, outra forma de se 

comunicar. Os profissionais que trabalham com a Comunicação, se fazem 

entendidos por técnicas aprendidas, seja verbalmente ou não, por meios visuais, 

auditivos, escritos, além dos tecnológicos. 
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2.2  Comunicação Organizacional 

A Comunicação Organizacional atingiu seu ápice na década de 80, 

precisamente em 1985, com a reabertura política do Brasil. As instituições sentiram 

a necessidade de se reorganizar com o fim da guerra fria, em 1989, e o início da 

globalização.  

Iniciou-se nesse período um grande reconhecimento do valor da 

Comunicação, pois as empresas necessitavam encontrar formas de evoluir, se 

relacionar com outras empresas e a sociedade, que se dividiu em grupos de 

interesse.  

Com o termo Comunicação Organizacional, relacionam-se Comunicação 

Social, Corporativa, Empresarial, que foram sendo adotados conforme a 

necessidade, sem preocupação em classificá-los e fundamentá-los.  

Para Gerald M. Goldhaber, (ANDRADE 1996, p.34) a Comunicação 

Organizacional “é considerada como processo dinâmico mediante o qual as 

organizações se relacionam com o meio ambiente e dele as subpartes da 

organização se conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional 

pode ser vista como fluxo de mensagem dentro de uma rede de relações 

independentes”, conectando todos os públicos de interesse da instituição. 

O termo Comunicação Organizacional é mais utilizado nos Estados 

Unidos, Colômbia, Peru e México para substituir relações públicas. No Brasil, o mais 

utilizado é Comunicação Empresarial. Para Kunsch (1997, p. 69), as palavras não 

são sinônimas. Comunicação Empresarial é mais abrangente que Organizacional, 

que evoluiu de aspectos de comunicação administrativa (compreendendo clima e a 

cultura organizacional e a vinculação com a comunicação externa).  

A Comunicação Organizacional tem crescido velozmente, assim como a 

globalização. Para Kunsch (1997, p. 83), em uma empresa o departamento de 

Relações Públicas está sendo substituído pelo de Comunicação, porque: 

 (59,6%) os tempos mudaram, e o conceito de comunicação é mais 

abrangente; 

 (35%) as empresas tinham que buscar uma forma para fugir da 

legislação; 

 (15,7%) o próprio Governo Federal criou a Secom, em 1979; 
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 (10,5%) as relações públicas são uma subárea da comunicação 

organizacional. 

Diante disso, Kunsch (1997, p.83-84) dispõe alguns pontos: 

 As relações públicas não acompanharam de perto o desenvolvimento 

da administração empresarial moderna e, por isso, ficam cada dia mais 

incongruentes. 

 [...] A atividade se ampliou e os profissionais têm de ser multifacetados 

 As relações públicas perderam a chance de liderar o processo e hoje 

são apenas um mix de comunicação. 

Segundo Kunsch (1997, p.90 a 94), houve um consenso de que o 

profissional responsável pela gestão de uma área de comunicação integrada deve 

ser alguém com domínio das várias áreas da comunicação organizacional, e as 

relações públicas deveriam administrar a comunicação organizacional.  

Kunsch (1997, p. 116) mostra como o quadro abaixo como deveria ser a 

comunicação, que chama de comunicação globalizante: 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

COMPOSTO DA COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 Relações Públicas 

 Marketing Social 

 Marketing Cultural 

 Jornalismo 

 Assessoria de 
imprensa 

 Identidade 
corporativa 

 Propaganda 
institucional 

 Marketing  

 Propaganda 

 Promoção de Vendas 

 Feiras e exposições 

 Marketing Direto 

 Merchandising 

 Venda pessoal 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

COMUNICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 Fluxos 

 Redes  formal e informal 

 Veículos 
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2.3 Relações Públicas 

“Não há escassez de definições – 987 nos Estados Unidos da América em 
1952, mas nenhuma delas parece satisfazer completamente... Há tantas 
definições e conceitos sobre relações públicas quanto há estudiosos, 
professores, profissionais e admiradores dessa atividade” (ANDRADE, 
1993, p. 29) 

   

   

Como cita Candido Teobaldo de Souza Andrade, até hoje não houve uma 

unificação quando se trata de definir Relações Públicas. Este problema ocorre desde 

1914, início dessa atividade no Brasil. Provavelmente, parte deste conceito, “em 

formulação”, traz como conseqüência a dificuldade de um profissional de Relações 

Públicas, explicar às pessoas sobre sua função e a importância na comunicação de 

uma empresa.  

Grandes nomes definem Relações Públicas, como cita França em seu 

artigo “Subsídios para o estudo do conceito de relações públicas no Brasil” tais 

como, “instrumento de controle social a serviço da burguesia” (PERUZZO,1986), 

“função política de legitimação da empresa” (SIMÕES, 1995), “como subordinada ao 

transmarketing” (FORTES, 1999), “estratégia de relacionamentos” (FRANÇA, 2003, 

P.131).  

A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) diz que é “esforço 

deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração, para estabelecer e 

manter uma compreensão mútua entre a organização pública ou privada e o seu 

pessoal [...]”. (ANDRADE, 1996, p.105) 

 Em meio a tantas definições, é possível conceituar essa atividade como 

departamento ou pessoa responsável pela imagem e comunicação da empresa, 

para atividades e relações com a sociedade. Deve estar atento às oportunidades e 

possíveis ameaças e assim traçar planos e projetos de comunicação interna e 

externa, para promover a empresa perante todos os seus públicos (funcionários, 

clientes, comunidades, concorrência, mídias em geral entre outros).  

Segundo França, as atividades de Relações Públicas começaram a ser 

exercidas empiricamente e, no decorrer do tempo, foram estruturando com cursos, 

legislações e associações.  
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Relações Públicas é uma profissão que permeia e atua junto a outras 

profissões como Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing e Administração, 

e cujo profissional pode atuar em qualquer setor (governamental, privado e público) 

utilizando um leque de ferramentas e funções, como: Lobby, Assessoria de 

Imprensa (gerenciamento de crise), Comunicação interna (house organs) e externa 

(engloba também mídia), Ombudsman (ouvidor), Cerimonial e Protocolo, Eventos. É 

possível trabalhar ainda com o ramo da cultura, que disponibiliza diversas opções: 

assessoria, consultoria e produção cultural, projetos culturais, patrocínios, Marketing 

Cultural, promoção e divulgação de eventos, organizacional, estrutural, em 

multinacionais, grandes, médias, e micro empresas. Grandes empresas criam 

fundações com a finalidade de levar atividades à comunidade. 

Sua atuação em uma organização é de staff de uma diretoria. Ter 

contatos e apoios, desde gráficas a pessoas importantes em seu ramo e 

celebridades, são imprescindíveis, uma vez que também há uma comunicação 

relacionada. É possível encontrar relações públicas como prestadoras de serviços, 

em agências e consultorias, por exemplo. 
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2.4  Públicos 

Estudar públicos é essencial para as Relações Públicas. É por meio deles 

que uma empresa crescerá e atingirá seus objetivos. O comunicador é um 

intermediador na relação público e empresa, responsável por tudo que transita 

nesse meio. É desse público que sai a opinião pública, que serve como balanço 

direto e a maior crítica sobre ações tomadas.  

“Opinião Pública: Agregado das opiniões predominantes em uma 
comunidade. Juízo de valor (subjetivo) que advém de uma situação objetiva 
(um fato concreto) e se manifesta objetivamente A opinião pública 
manifesta-se e modifica-se coletivamente, sem ser necessariamente 
condicionada pela aproximação física dos indivíduos, e não implica o 
conhecimento dos assuntos sobre o qual se opina. Nela interferem fatores 
psicológicos, sociológicos e históricos.” (Dicionário da Comunicação, 1987, 
p.429) 

 

Para Andrade (1989, p. 22, apud KUNSH, 2009, p.215) o público é 

“matéria-prima” para um Relações Públicas. Diz ainda que o público surge diante de 

uma divergência de ideias, mediante opiniões, atitudes diversas que acabam se 

fundindo, dando origem a uma opinião ou decisão central. 

Em livros relacionados à área, o público é divido em interno, externo e 

misto. 

Público Interno – constituído por funcionários, seus familiares e 

dependentes. Essa teoria se aplica também às multinacionais com matriz e filiais, 

pois, mesmo em locais diferentes, todos fazem parte de uma mesma firma. 

O relacionamento com esse público é principalmente de respeito. O 

funcionário precisa se sentir parte do crescimento e dependências da empresa.  

Público Misto – É parte integrante do público externo, mas com mesmo 

peso do público interno. São os investidores, fornecedores e intermediários. Se 

essas pessoas sabem de sua importância junto à empresa, e têm noção de quanto 

seu trabalho e seus conceitos são valorizados e ajudam no crescimento, esses 

também se motivam, se empenham, formando um relacionamento composto por 

harmonia, respeito e lealdade. 

Reforçando esta ideia, Teobaldo (2003, p.111) diz que  

“[...] existem controvérsias a respeito dos investidores (acionistas), 
fornecedores e intermediários (atacadistas, distribuidores e revendedores). 
Alguns estudiosos de Relações Públicas costumam colocar esses tipos de 
público na categoria interno, uma vez que possuem ligações estreitas com 
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as organizações e nas suas manifestações se assemelham às reações do 
publico interno. Contudo, não se pode deixar de notar que essas espécies 
também se apresentam com características de público externo. Dessa 
maneira, seria mais interessante classificá-los como misto” 

Público Externo – São os clientes ou possíveis clientes da organização. 

Misto também é a comunidade que vive nas proximidades, região, cidade onde a 

organização está instalada. Isso porque todas as ações feitas pela empresa está 

direta ou indiretamente ligada à população. Governo, igrejas, escolas também 

integram esse público. 

Rabaça (1987, p.486) classifica: 

“Público externo: Qualquer conjunto de indivíduos que têm interesses 
comuns com a organização, instituição ou empresa, direta ou indiretamente, 
a curto ou a longo prazo. P.ex., fornecedores, consumidores, concorrentes, 
entidades patronais, sindicatos profissionais, órgãos de informação 
(imprensa), autoridades (governo), público em geral. O público externo pode 
ser ainda classificado, conforme os objetivos da política de comunicação ou 
de uma campanha ou projeto específicos, de acordo com faixas etárias, 
classes sociais, posições em relação à organização (favorável, 
desfavorável, influente, não-influente), localização geográfica etc.”  

A divisão fornecida por Teobaldo não comporta mais a comunicação em 

sua constante difusão. Dewey, referenciado por Grunig e Hunt (1983, p.143  KUNSH 

2009, p 214); “crê que para definir os tipos de público há três condições necessárias: 

Que enfrente um mesmo problema; que reconheça a existência do problema; que se 

organize para fazer alguma coisa sobre o problema”. 

Assim, ele estabelece quatro tipos de públicos:  

 O não público - o grupo ao qual não se aplicam as três condições 

citadas para a constituição de um público. Diante de um não-público a 

empresa não exerce influência sobre ele, nem ele sobre a empresa.  

 Público latente - quando os membros de um grupo enfrentam um 

problema similar resultante da organização, mas não o detectam.  

 Público consciente - quando o grupo reconhece o problema.  

 Público ativo - quando o grupo se organiza para discutir o problema e 

fazer alguma coisa a respeito dele.  

Fábio França (2004, p.134), por meio de um quadro, identifica outra forma 

de classificar os públicos: 
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Público Tipo de 

relacionamento 

Objetivo 

da empresa 

Nível de 

dependência 

Resultados 

esperados 

pela empresa 

Expectativas 

dos púbicos 

Empregados Legal 

Negócios 

Social 

Produtividade 

Capacidade 

operacional 

Lucratividade 

Essencial 

Estratégica 

Dedicação 

Lealdade 

Satisfação 

Comprometimento 

Reconhecimento 

Salários justos 

Não discriminação 

Pagamento em dia 

Sindicato Social 

Político 

Legal 

Obtenção de 

apoio 

Ausência de 

conflitos 

Não 

essencial 

Confiança 

Respeito aos 

acordos 

Ética na relação 

Cumprimento de 

acordos 

Reconhecimento 

legal do sindicato 

Clientes Negócios 

Parceria a curto 

e longo prazo 

Aumento de 

vendas 

Dar 

excelente 

atendimento 

Essencial Credibilidade 

Satisfação 

Fidelidade 

Produtos de 

qualidade 

Assistência técnica 

Bom atendimento 

Preços justos 

Fornecedores Negócios 

Legal 

Bons 

contratos 

Qualidade de 

produtos 

Entrega just 

in time 

Essencial Relação 

duradoura 

Observância dos 

contratos 

Ética na relação 

Cumprimento de 

contratos 

Pagamentos na 

data marcada 

Acionistas Negócios 

Legal 

Obter 

investimentos 

Expandir 

Essencial Credibilidade 

Fidelidade 

Comprometi-

mento 

Retorno de 

investimentos 

Honestidade nos 

negócios 

 

Nos seguintes critérios: 

 

Grau de Dependência: determina se o público é ou não essencial para a 

constituição da empresa, existência e sobrevivência. Os públicos podem ser 

essenciais constitutivos e não-constitutivos: 

 Constitutivos – aqueles que possibilitam a existência da 

organização. 

 Não Constitutivos – são ligados indiretamente. Os de 

sustentação para que o negócio se desenvolva. Podem até assumir a 

responsabilidade para si, mas não é uma obrigação. Colaboram para 

atividades finais se concluam. 

o  Primários – “são aqueles dos quais a 

organização depende para a viabilização do empreendimento; por 

exemplo, fornecedores de matéria-prima, insumos básicos, 

colaboradores diretos.”  
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o  Secundários – “contribuem para a 

viabilização da organização, mas em menor nível de envolvimento e 

participação, podendo por isso ser mais facilmente substituídos sem 

graves danos, por exemplo, fornecedores de produtos não essenciais, 

contratados terceirizados, temporários.”  

 

2.4.1 Redes de Interferência  

O público não participa nem da construção nem da manutenção, mas 

podem interferir em seu desenvolvimento, situações especiais como redes (local, 

regional e internacional) de concorrência e as de comunicação de massa (que tem 

grande influência na opinião pública por sua força e abrangência).  França (2004, 

p.106 a 116) classifica como: 

 

Redes de Concorrência – quem apresenta ao mercado os mesmos 

produtos da organização em questão. As redes internacionais compreendem os 

acordos governamentais, importações e exportações, interesses e conflitos. 

 

Comunicação de Massa – As redes de comunicação centralizadas na 

mídia de massa, em particular na imprensa, representam permanentes ameaças a 

qualquer organização. Público especial, de características exclusivas; pode interferir 

na comunicação. 

Independente das classificações e do grau de importância, sejam eles 

funcionários, fornecedores, clientes, contribuintes e membros da comunidade são 

conhecidos como stakeholders, que é qualquer pessoa ou organização com algum 

tipo de interesse ou algum nível de influencia na organização. Mas há uma diferença 

entre stakeholders e públicos. Kunsch (1997, p.119) explica a diferença  

“Para eles, a distinção é sutil, mas ajuda a entender o planejamento 
estratégico de relações públicas. Stakeholders são pessoas ou grupos que 
estão lincados (linked, mais que ligados) a uma organização porque entre 
as duas partes há interesses recíprocos. Quem tem um link com uma 
organização tem um stake com ela, faz uma aposta nela, o que se pode 
entender como uma quota nelas aplicada.”  

Maximiano (2000, p. 125) apresenta um quadro, onde estabelece as 

relações de trocas entre organização e os stakeholders. 
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Stakeholders 
Contribuição fornecida à 

organização 

Recompensa recebida da 

organização 

Acionistas, proprietários e 

investidores 
Capital Retorno sobre o investimento 

Funcionários 
Trabalho, conhecimento, 

experiência 

Condições de trabalho, 

remuneração, benefícios, auto-

realização, carreira, etc. 

Fornecedores 

Matéria-prima, peças e 

componentes, energia, transporte e 

outros fatores de produção 

Fonte de rendimento, mercado. 

Governo e sociedade 
Infra-estrutura social, legal, 

econômica e material 

Taxas, impostos, contribuições, 

proteção do meio ambiente. 

Clientes – consumidores – 

usuários – contribuintes – 

mercado 

Compra de produtos e serviços, 

receitas de vendas 

Preço, qualidade, disponibilidade 

de produtos e serviços 

 

Simões (1995, p.61 e p.135) por sua vez, diz que público “é definido como 

um conjunto abstrato de pessoas com interesses comuns entre si e referentes à 

organização” e observa ainda que há parâmetros de classificação geográficos e 

estratificada (Classe A, B, C, D, e E).  

Buscando conceituar público, Simões (1995, p.131-132) recorre à 

tipologia de Murat, que classifica públicos da seguinte forma: 

 Públicos de decisão – Governo, detentores do poder, 

administração, diretoria. Aqueles dos quais a empresa precisa da decisão e 

trabalho designados as funções. 

 Público de consulta – Acionistas, sindicatos patronais, 

entidades representes. Os quais a empresa consulta antes da tomada de 

decisões e ações. 

 Públicos de comportamento – Funcionários e clientes. Os 

que prejudicam ou estimulam a empresa. Por função designada e não cumprida, 

por ações individuais, tudo o que prejudica o curso normal da organização. 

 Público de opinião – líderes e formadores de opinião, 

jornalistas, comentaristas de rádio e televisão. Quem influencia a organização - 

sua imagem - com pré-julgamentos. 

Já se sabe que com definições geográficas não é possível classificar 

todas as ramificações de públicos que uma empresa abrange. Ainda se busca uma 
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forma unificada, universal de classificar os tipos de públicos integrados em uma 

organização. 

Atualmente, a forma mais adequada para a conceituação de públicas é a 

definida por Fábio França. 
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2.5  Marketing 

O conceito de Marketing evoluiu tal como seu papel na sociedade. Em 

1960, a American Marketing Association (AMA) conceituava Marketing como um 

caminho para desenvolver atividades de negócios, sendo oferecidos bens ou 

serviços ao consumidor ou utilizador, mas atualmente seu papel é muito mais 

abrangente. 

“Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 
comunicar, entregar e ofertas de troca que têm valor para os clientes, 
clientes, parceiros e sociedade em geral” (Aprovado em Outubro de 2007).1 

Assim, seu papel na sociedade ganhou maior espaço e, atualmente, o 

Marketing está espalhado por toda parte, seja nas vitrines de shoppings ou nos 

comerciais de TV. A função do Marketing é estar atenta às mudanças que 

acontecem em um curto espaço de tempo. Cada dia mais a tecnologia e 

globalização ganham força, é uma rotação de informação por segundo, são 

necessidades diferentes, são mercados inovadores. É necessário oferecer qualidade 

no produto e no serviço. Evoluir não só em conceito como também em suas ações 

além de suprir as necessidades do cliente. Há, ainda, alguns outros fatores que 

colaboram para tornar o Marketing uma ferramenta eficaz. Segundo Kotler (2000, 

p.19-22) há nove maneiras de “vencer pelo Marketing”: 

1. Vencer pela qualidade superior 

2. Vencer pelo melhor atendimento 

3. Vencer devido aos preços baixos 

4. Vencer devido a uma alta participação no mercado 

5. Vencer devido à adaptação e à customização 

6. Vencer mediante melhorias contínuas nos produtos 

7. Vencer devido a inovação do produto 

8. Vencer por entrar em mercados de alto crescimento 

9. Vencer superando as expectativas do cliente 

 

Cobra (1997, p.15) afirma que: 

                                                           
1 www.marketingpower.com/  
 

  

http://www.marketingpower.com/
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“O mundo vive uma era de grandes transformações. O consumidor deixa de 
ser consumidor de uma única região para se tornar consumidor mundial. As 
oportunidades de consumo se ampliam, o que torna o comprador mais 
exigente e seletivo em relação as ofertas de mercado. (...) Diante de tantos 
desafios, o Marketing tem sido focado sob várias teorias, que procuram 
compreender seu fenômeno e explicar melhor sua atuação”  

A teoria que aproximava empresa e meio ambiente é denominada mix de 

Marketing, representado a partir dos 4Ps: 

Produto: Primeiro ponto para se definir o mix de Marketing. O produto irá 

definir grande parte da estratégia, pois, a partir dele, a empresa se direcionará a um 

determinado público consumidor e consequentemente a um segmento de mercado. 

Levando sempre em conta sua marca, qualidade do que é oferecido, como é 

oferecido e as necessidades dos clientes.  

Preço: Definido a partir de como se realiza a produção, mão-de-obra, 

matéria-prima, distribuição, pagamento de funcionários e entre outros aspectos. É 

preciso ser honesto com o consumidor, fazer valer o quanto cobra por seu produto 

para garantir satisfação do cliente. 

Praça: Define onde e como será introduzido o produto no mercado. 

Determina como esse produto chegará até o consumidor. A empresa precisa ter 

mais de um canal de distribuição para que seus serviços ou bens de consumo 

cheguem até o destino.  

Promoção: Ferramenta que terá relação direta com o cliente antes 

mesmo que ele conheça o produto. A propaganda e a construção da imagem e os 

pontos fortes do que é oferecido, são armas importantes para o sucesso e obtenção 

de lucro, pois farão com que o produto se torne visto e conhecido, despertando a 

vontade de consumidores em adquirir o que está sendo apresentado.  

Amstrong e Kotler (2007, p.43) descrevem que, quando se trata do 

comprador, os 4Ps passam a ser 4Cs criados por Robert Lauterborn; 

  4Ps                           4CS 

Produto         Cliente (solução para o) 

Preço             Custo (para o Cliente) 

Praça             Conveniência 

Promoção      Comunicação 

Outro ponto ao qual o Marketing deve atentar é as influências culturais, 

pois cada grupo ou sociedade tem crenças, valores e percepções diferentes e a 

estratégia tem que se adequar e não tentar derrubar os princípios. O Marketing deve 
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evoluir junto com ao público consumidor e, por muitas vezes, até “prever” o que está 

por vir para se manter e eliminar pontos de ameaça. 
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2.5.1  Marketing no Brasil Resultado Cultural 

“Hoje a palavra Marketing circula no Brasil com a mesma intensidade que 
expressões como democracia e guaraná. Não foi sempre assim. Há meio 
século, praticamente ninguém conhecia; mas, desde então, ela tem se 
difundido entre nós com impressionante rapidez" (Richers, 2000, p.3). 

Alguns fatores foram primordiais para o aparecimento do Marketing no 

Brasil, Richer (2000) cita três pontos chaves: substituições das importações e, 

consequentemente inovações nos setor industrial; difusão de inovações, feitas pelas 

escolas militares de jovens administradores que se baseiam no conceito de 

Marketing norte-americano e no sistema de comunicação, com as mídias e agências 

voltadas totalmente ao Marketing.  

A Associação Brasileira de Marketing & Negócio (ABMN) e o Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE Inteligência), realizaram no 

segundo semestre de 2008 e início de 2009, uma pesquisa quantitativa e qualitativa 

com o propósito de saber qual a atuação do Marketing dentro das empresas.  

As entrevistas foram feitas com cem pessoas de diferentes empresas – 

entre Diretor, Consultor, Assistente, Superintendente, Analista, Coordenador/ 

Supervisor, Vice-presidente, Presidente e, Gerente, segmentados entre 69 homens 

e 31 mulheres. Os resultados foram, de uma maneira geral, positivos. A área de 

Marketing ganhou mais importância nos últimos três anos para 73% dos 

entrevistados; e 83% das empresas reorganizaram a área de Marketing, alinhando-a 

com objetivos da empresa. 

Para a ABMN e o Ibope, “a área de Marketing tem participação bastante 

efetiva na questão de Sustentabilidade das empresas”.  

Vemos, então, que a área de Marketing pode se tornar peça significativa 

quando a empresa reconhece que, junto a seus valores, têm potencial para crescer 

ainda mais no quesito mercado e lucratividade – tanto em dinheiro quanto em 

relação à imagem perante a sociedade. 
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2.6  Marketing Cultural 

“O que é exatamente Marketing Cultural? É o conjunto de recursos de 
Marketing que permite projetar a imagem de uma empresa ou entidade, 
através de ações culturais” (Muylaert, 1995, p.27)  

 
O Marketing Cultural tem como objetivo transmitir uma mensagem positiva 

e criar laços com um determinado segmento de público, sem que a cultura seja o 

seu produto final, mas, sim, o caminho pelo qual a instituição alcançará seus 

objetivos comerciais. 

Para trabalhar com Marketing Cultural é preciso considerar algumas 

outras importantes formas que, possibilitam sua viabilidade e sua aplicação.  

 Mecenato: Considerado um dos formatos mais nobres de viabilizar a 

manifestação da cultura artística foi o que primeiro propôs que a 

cultura poderia ser fonte para conquistar capital. Temos, ao longo da 

história do homem, exemplos do uso do mecenato, desde a 

antiguidade clássica, quando se acredita ter sido o início do uso dessa 

ferramenta com a conquista militar da Grécia por Roma, que 

possibilitou que artistas, antes desconhecidos aos olhos da Grécia, 

fossem admirados por romanos, tornando-se símbolo de status. Gaius 

Maecenas, amigo do imperador Caio Augusto (30 a.C e 10 a.C) e seu 

sucessor em alguns momentos, viu a possibilidade de unir 

manifestações artísticas ao governo, levando em conta o prestígio 

conquistado por artistas, filósofos e pensadores. Com a crise 

financeira e política enfrentada por Roma, os artistas começaram a 

aceitar encomendas estrangeiras, houve então, uma expansão de 

movimentos artísticos para várias sociedades. O mecenato perdurou 

por diversas épocas, sendo grande parte, responsabilidade da Igreja 

Católica, que utilizava a arte como forma de transmitir sua mensagem 

a quem não soubesse ler. 

 Responsabilidade Social: Como principio básico desse conceito 

temos a filantropia antes de qualquer visão de lucro financeiro, sendo 

a comunidade e a imagem da instituição perante seus stakeholders o 

foco das ações, reforçando a parceria ganha-ganha, onde todos os 
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públicos de interesse são beneficiados. Essas ações, normalmente 

são identificadas no Balanço Social feito anualmente. 

 Patrocínio: Teve seu fortalecimento na década de 70, com a mudança 

do foco do produto para o mercado, principalmente em países que são 

exemplo em investimentos culturais como no Reino Unido onde, que 

de acordo com estudos feitos por Ana Reis (2003, p.12) em 1970 o 

total estimado de recursos gerados pelas atividades era cerca de US$ 

6,2 milhões passando para US$ 704 milhões em 1994. Já no Brasil, o 

patrocínio cultural só ganha força nos anos 90 a partir de leis culturais.  

 

Existem duas maneiras de trabalhar com projetos de patrocínio cultural, 

com produtos – peças palpáveis como livros, CDs, ou serviços como a promoção da 

arte por meio de espetáculos. Ou mesmo trabalhar com patrocínio cruzado que 

relacionam duas áreas de interesse como arte e esporte.  

Além desses conceitos existem ainda algumas outras formas de incentivo 

a projetos culturais como: Apoios – investimento de menor valor e com menores 

benefícios; Colaboração – uma instituição oferece algum bem de serviço que 

produz para “facilitar” o processo de produção e disseminação da cultura; 

Promoção – Coloca o produto ou serviço em destaque, uma ação voltada para 

meios de comunicação, onde a intenção é mostrar o que é e para que está ali; 

Realização – essa é a fase de executar propriamente a ação, de fazer acontecer 

tudo que fora planejado acontecer. Quem normalmente toma a frente nesse caso 

são produtores privados, instituições sem fins lucrativos ou órgãos públicos. 

O sucesso de um projeto cultural não depende só de patrocínios 

significativos ou de uma idéia fabulosa, é preciso que todos estejam envolvidos em 

um plano de incentivo à sua realização e promoção.  

Para que o Marketing Cultural se fortaleça nas instituições é necessário 

disponibilizar um tempo para que os funcionários se dediquem a estas questões que 

não estão relacionadas diretamente com o trabalho, ou seja, se o empregado vive 

para produção da empresa, uma ação de Marketing Cultural não faria a menor 

diferença, pois não terá disponibilidade e nem vontade de participar, já que todo seu 

tempo está dedicado em servir. Ribeiro (1998, p.21) aponta  
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“faz parte da cultura que ela seja sobretudo alvo de um prazer, e de algo 
que extrapola a seriedade. O que vai além da necessidade é associado, 
tradicional e filosoficamente, à liberdade. A cultura é, pois, do mundo da 
liberdade [...].”  

 

2.6.1  Globalização, Tecnologia e Cultura  

A globalização acontece de acordo com o crescimento econômico e 

tecnológico de um país com relação à economia mundial e cada dia mais as 

empresas buscam acompanhar essa evolução, mas sempre se preocupando em ter 

uma imagem positiva junto à sociedade.  

O cenário de incentivo à cultura do Brasil não é um dos mais 

representativos. Porém, a empresa precisa conquistar uma imagem responsável 

para com a sociedade e a cultura precisa ser mostrada e incentivada, uma bela 

união onde todos são beneficiados. 

Sarkova (1998, p.54) afirma que: 

“O mercado cultural brasileiro é, de um lado, um dos mais ricos em 
diversidade, qualidade e quantidade de manifestações e, de outro, um órfão 
que carece eternamente de recursos, pois mesmo com tantos artistas e 
manifestações culturais feitas por grupos ou pessoas de maneira isolada o 
nosso país se tratando de governo público não está acostumado a financiar 
essas ações o que faz com que procurem então patrocínio privado.” 

A cultura não deve ser tratada como algo isolado ou singular, pois há uma 

variedade e fatores que podem ser agregados a sua formação. Partindo desse 

princípio, Renato Ortiz (1998, p.31) questiona:  

“[...] como pensar a problemática da mundialização no mundo da cultura? 
Faço primeiro uma distinção conceitual. Parece-me legítimo dizer que existe 
uma economia e uma tecnologia que são globais. Por isso falamos em 
‘economia global’ e ‘tecnologia global’. Pode-se defini-las por sua unicidade. 
Mas seria correto dizer que existe uma única ‘cultura global’?[...]”.  

Não é possível que haja apenas uma cultura global, pois o conceito de 

cultura é formado a partir da junção de vários elementos, entre tecnologia, 

globalização e diversidade, não, podendo ser fixada uma identidade ou uma cultura. 

Após a empresa ter essa consciência e, para que uma ação, cultural ou 

não, possa ser bem vista pela sociedade, nada melhor do que deixar isso 

transparecer por intermédio de quem está diretamente relacionado com a instituição, 

sendo esse o público essencial. Um funcionário satisfeito é fonte de resultados para 

a empresa, pois levará, mesmo que involuntariamente os valores da instituição para 
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as pessoas que o cercam, isto é, os demais públicos interessados em conhecer 

mais sobre a empresa e seus programas ou projetos. 

 

2.6.2  Construção do Marketing Cultural 

A base de um plano de Marketing deve ser o planejamento, pois assim é 

possível definir a melhor estratégia com pesquisas, definição de objetivos, público 

alvo, cronograma, orçamento, dentre outras. Para trabalhar com o Marketing 

Cultural, as empresas podem recorrer a quatro diferentes caminhos: 

Diretamente: Manter um departamento de Marketing ou Comunicação, 

dentro da empresa com funcionários voltados à viabilização de estratégias voltadas 

à cultura. Neste caso a empresa se responsabiliza por definir objetivos e finalizar a 

ação – seleção e contratação de artistas. A empresa também pode associar seu 

nome, respeitando sempre a imagem que quer transmitir, a uma instituição cultural - 

teatro, museu, exposições, concertos musicais, apresentações de danças folclóricas.  

Produtor cultural: A empresa dita os objetivos, porém neste caso, 

terceiriza o serviço, contratando um produtor cultural, que pode oferecer-lhe algo 

pronto, dentro da lei, com patrocínio já idealizado ou montar um projeto específico, 

de acordo com a vontade do contratante. 

Consultoria Cultural: Define a melhor estratégia de Marketing a ser 

utilizada a partir de levantamento de dados, diagnóstico, objetivos definidos pela 

consultoria, além de estudar a aplicação da ação no mercado cultural. Porém, não 

cabe a ela implementar a ação. A empresa pode recorrer a um produtor cultural ou 

ao Setor de Marketing ou Comunicação se houver no quadro de funcionários.  

Fundação ou Centro Cultural: A empresa cria uma instituição sem fins 

lucrativos com a proposta de levar a comunidade atividades de cunho cultural. Um 

investimento realizado em longo prazo, quando a imagem da empresa será 

acrescida de valor social. 

Seja qual for a forma de fazer com que o Marketing Cultural aconteça, a 

empresa precisa fazê-lo por acreditar que o projeto trará benefícios tanto à empresa 

quanto à sociedade e não apenas para obter lucro ou abatimentos financeiros por 

causa de leis. 
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2.7  Lei Rouanet 

A lei de incentivo à cultura nacional, conhecida como Lei Rouanet – no.  

8.313, de 23/12/1991, oferece benefícios fiscais a quem se propõe a patrocinar um 

projeto cultural. É desenvolvida por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(PRONAC), que centraliza recursos para o planejamento, produção e distribuição de 

produtos ou serviços culturais como espetáculos de dança, de música ou teatral, 

produções em cinema ou audiovisual, exposições, impressos como revistas ou 

jornais, cursos relacionados à área, além de auxiliar na conservação de patrimônios 

históricos. Existem três caminhos para se trabalhar com a lei de incentivo: 

Fundo Nacional de Cultura (FNC) - Com os recursos do FNC o 

Ministério da Cultura pode realizar uma série de ações, tais como concessão de 

prêmios; apoio para a realização de intercâmbios culturais e outros programas 

divulgados por edital; apoio para propostas que não se enquadram em programas 

específicos, mas que têm afinidade com as políticas públicas e relevância para o 

contexto onde irão se realizar (demanda espontânea), entre outras. 

Incentivos fiscais - por meio deste mecanismo, titulares de iniciativas 

que não se enquadram nos programas do Ministério da Cultura e nas políticas 

públicas traçadas em determinado período, mas que têm consistência e relevância 

para competir no mercado pode buscar apoio junto a pessoas físicas pagadoras de 

Imposto de Renda (IR) e empresas tributadas com base no lucro real, que por sua 

vez, terão benefícios fiscais sobre o valor incentivado, variando os valores do 

abatimento entre pessoa física e jurídica. 

Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART) - mecanismo até 

o momento não implementado, consiste na comunhão de recursos destinados à 

aplicação em propostas culturais de cunho comercial, com participação dos 

investidores nos eventuais lucros. 

 O benefício é obtido, inicialmente, com a aprovação da ação por algum 

órgão do governo, seja a nível federal, estadual ou municipal. O tempo para aceite é 

de aproximadamente 60 dias para ser analisado e aprovado. O próprio artista pode 

buscar recursos na lei e, posteriormente, patrocínios nas empresas. Para o 

patrocinador, que pode ser pessoa física pagadora de imposto de renda (IR) ou 

http://www.cultura.gov.br/site/?cat=507
http://www.cultura.gov.br/site/?cat=457
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empresas tributadas com base no lucro real, o benefício acontece como abatimento 

no IR, sendo de 4% para pessoa jurídica e 6% para pessoa física.  
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2.8 Programa de Ação Cultural do Estado e São Paulo 

O Programa de Ação Cultural (ProAC) foi estabelecido a partir da Lei 

12.268, de 20 de fevereiro de 2006, e regulamentado pelos Decretos Nos.  54.275, 

de 27 de abril de 2009; e 51.944, de 29 de junho de 2007. 

É um programa realizado pelo Governo do Estado de São Paulo que 

propõe financiar produções artísticas culturais realizadas pela sociedade civil, tendo 

como objetivo aumentar, criar e apresentar novas manifestações na área cultural, 

aproximando o Estado dos projetos artísticos. 

O programa possibilita o patrocínio de duas maneiras. Primeiramente por 

meio de recursos orçamentários da Secretaria de Cultura, neste caso, o incentivo é 

feito a partir do orçamento da Secretaria de Cultura do Estado, os valores 

disponibilizados são publicados anualmente em editais no Diário Oficial e no site da 

Secretaria de Cultura. A segunda forma é por meio de patrocínio dos contribuintes 

do ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços 

de Transportes Interestaduais e Intermunicipais e de Comunicação ao qual se 

adequa a modalidade. 

Segundo informações encontradas no site da Secretaria de Cultura, 

poderão apresentar projetos para obtenção de patrocínio com recursos do ICMS, 

pessoas físicas e jurídicas, sendo que estas poderão ser com ou sem fins lucrativos, 

mas tendo obrigatoriamente seu objeto social como de natureza cultural. As pessoas 

físicas deverão ser o próprio artista ou detentora de direitos sobre o conteúdo 

artístico do projeto. Para qualquer das modalidades, o proponente, deverá ter sua 

sede ou residência no Estado de São Paulo, há no mínimo dois anos. É preciso 

destacar que cada proponente poderá apresentar somente um projeto para análise. 

A apresentação de um segundo projeto somente poderá ocorrer se 

retirado o primeiro ou após a conclusão (aprovação da prestação de contas) daquele 

já aprovado. A apresentação de projetos, visando à qualificação para os benefícios 

do patrocínio de ICMS, poderá ser feita durante todo o ano. É vetado o benefício 

para pessoa ou instituição que está no quadro de patrocinadores, tal como projetos 

para reforma ou construção de prédios e nem órgão públicos.  
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2.9 Marca e Imagem 

“A Estrutura de uma marca deve atender quatro áreas básicas da 
percepção humana: percepção físico, do funcional, do emocional e do 
espiritual (ligação com o inconsciente coletivo).” (MARTINS, 1999 p.113) 

A personalidade de uma marca deve ser constituída a partir de fatores 

que a instituição quer transmitir, e o Marketing Institucional trabalha, justamente, o 

conceito de imagem agregado a qualidade de trabalho e valores sociais. Por isso, é 

possível afirmar que o “Institucional” abrange o “Cultural”, o “Social” e o “Esportivo” e 

ainda busca trabalhar de maneira positiva a visão que um determinado público 

possui de uma organização. E, ainda, aplica-se sob conceitos ideológicos e 

estruturais, ou seja, podem-se trabalhar dentro de um mercado, crenças, 

sentimentos e não necessariamente ou somente o material. 

“Assim como o mercado de bens, o mercado de ideias é o ponto de 
encontro entre as necessidades e os desejos das pessoas (consumidores), 
quando às suas expectativas e anseios psíquicos e intelectuais, e os 
benefícios implícitos nas ideias propostas pelos pensadores (produtores de 
ideias), que procuram satisfazer ou expressar os sentimentos da 
coletividade.” (VAZ, 1995 p.35) 

A marca passa, então, a apresentar significado emocional, onde tem que 

haver veracidade na relação entre produto, instituição e público para que possa se 

construir uma boa reputação, ela precisa criar expectativas, despertar interesses 

para se tornar atrativa e de fácil identificação para com seu público, como 

ferramenta de ajuda estrutura-se o Marketing Institucional. 

“Utilizado para formar, manter, consolidar ou mudar o conceito público de 
uma organização, é o sentido mais usual em que se emprega a expressão 
Marketing Institucional, voltado para obtenção, preservação e melhoria da 
imagem da empresa no mercado” (VAZ, 1995 p.69) 

 
2.9.1 Construção da Marca e da Identidade Institucional 

Existem fases para a criação ou reformulação da marca ser bem sucedido, 

Martins (1999, p.136) aplica um esquema para explicar esse processo: 

 
PROCESSO RACIONAL: Produto           Conceito           Ideia Criativa 
PROCESSO EMOCIONAL: Arquétipo         Imagem Projetiva       Conceito   

Emocional               Produto 

 



41 
 

O processo racional é obtido por meio da personalidade do consumidor, se 

estuda o público e de acordo com suas características é desenvolvido algo de 

acordo com os dados colhidos, nesse caso há maior probabilidade de erro no 

mercado, pois não contempla a “alma” do produto.  

Já o processo emocional se baseia em quais sentimentos tal produto 

desperta em seus consumidores causando uma rápida identificação e conquista de 

mercado. 

Mas o que é e o que compõe uma marca? 

A marca é utilizada como identificação de um produto ou instituição, é o 

que os diferenciam dos demais existentes no mercado.  

“A marca é formada por um signo verbal (nome), um signo visual 
(representação pictórica) ou uma combinação de ambos (assinatura 
Institucional). Quando adota uma configuração padronizada, a marca tem a 
denominação especial de Logomarca.” (VAZ, 1999, p.147) 

 
Já a Identidade Institucional é a personificação de uma organização ou de 

uma ideia, porem a Identidade Institucional ou Corporativa, como também é 

conhecida, não se reduz apenas a mudança da marca, mas sim de todo e qualquer 

forma de divulgação de sua imagem, como papéis timbrados, uniformes, layouts 

para campanhas, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3 HISTÓRICO  

3.1 Criação e Fundação Sociedade São Leopoldo 

A cidade de Santos já possuía escolas católicas de 1o e 2o grau, mas 

escolas católicas de ensino superior não, até que o bispo D. Idílio José Soares criou 

as primeiras Faculdades Católicas de Santos, em 1951. No mesmo período, fundou 

a mantenedora Sociedade Visconde de São Leopoldo. 

A primeira faculdade fundada foi a de Direito, em 15 de julho de 1952. 

Getúlio Vargas assinou, no Rio de Janeiro o Decreto no 31.134, que concede a 

autorização para o funcionamento do Curso de Bacharelado da Faculdade Católica 

de Direto de Santos, reconhecido somente em 1955. A Faculdade situava-se na 

Avenida Conselheiro Nébias, antiga residência da família Viñas Majó. Conhecida 

como “Casa Amarela” pelos alunos por causa de sua pintura, a faculdade se torna 

um prédio e recebe o no 589.  

A segunda faculdade, autorizada em 29 de dezembro de 1954, foi a de 

Filosofia (oficializado em 10/03/1975), Ciências (oficializado em 16/11/1971) e Letras 

(FAFIS), com o curso de Pedagogia, Letras e Jornalismo (reconhecidos em 24 de 

julho de 1957). A FAFIS passou por alguns endereços (Colégio Monte Serrat, Rua 

Oswaldo Cruz, Rua Sete de Setembro, Capitania dos Portos, Colégio Santista e 

Casa Amarela) antes de se instalar na rua Euclides da Cunha no 247, local doado 

pelo governador Jânio da Silva Quadros em 14 de maio de 1958 (onde permaneceu 

até 2009). 

A Faculdade de Ciências Comerciais, fundada em 1934 e mantida pela 

Associação Instrutiva José Bonifácio, passou a pertencer a Sociedade Visconde de 

São Leopoldo em 1959, situando-se à Rua Carvalho de Mendonça, no 140. Na 

faculdade foram criados cursos de Ciências Econômicas (19 de janeiro de 1951). 

Administração de Empresa (25 maio de 1973). Ciências Contábeis (autorizado em 

10 de outubro de 1974 e reconhecido em 10 de julho de 1978)  

Houve também a criação da FAUS (1970) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, fixada em 1975 à Avenida Conselheiro Nébias, no 595, ao lado da 

Faculdade de Direito. Antes, porém, funcionava no prédio de Filosofia, (Avenida Ana 

Costa, Avenida Senador Feijó e depois Colégio Santista) até seguir para sede 
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própria. Junto à FAUS, havia a Faculdade de Serviço Social, também com endereço 

inicial da Rua Sete de Setembro no 34, e a posteriore, na Avenida Conselheiro 

Nébias. A faculdade foi reconhecida em 05 de março de 1974. 

Em 1970 surge também a FACOS – Faculdade de Comunicação de 

Santos, que também funcionou na sede da FAFIS, Rua Sete de Setembro e no 

Colégio Santista até ser transferida para Rua Euclides da Cunha no 264 

(incorporando o prédio definitivamente). Nela eram ministrados três cursos: 

Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. 

Ampliando a área de atuação, em 1985, é criada a Faculdade de 

Enfermagem e Obstetrícia, que inicialmente ficava localizada no prédio da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1986, expandiu-se para o prédio 

anexo à Santa Casa de Misericórdia de Santos, ficou estabelecida também na 

Avenida Ana Costa, n o 221. 

Em 1988, em crescimento contínuo, é criada a Faculdade de Farmácia e 

Bioquímica, que foi estabelecida no prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras. 

No mesmo ano, é criada a Faculdade de Engenharia que ficou a 

estabelecida no mesmo prédio que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

 

3.2  Projeto Cultural UNISANTOS 

A semente do Projeto Cultural foi plantada antes do surgimento oficial da 

Universidade Católica de Santos. A Sociedade Visconde de São Leopoldo, situada 

na Rua Euclides da Cunha, no 241, em Santos, por intermédio do professor doutor 

padre Waldemar Valle Martins (que mais tarde, se tornaria o primeiro reitor da 

Universidade), recebeu a visita de ex-seminaristas, do Seminário de Pirapora, 

situado no Estado de São Paulo, que não chegaram a concluir o curso, mas queriam 

manter viva uma parte da cultura aprendida, com intuito de transmitir para as 

próximas gerações, preservando o hábito do canto gregoriano, uma criação de São 

Gregório. 

O intuito da visita foi encontrar um lugar onde eles pudessem guardar 

suas vestimentas e partituras.  A Instituição, que também teve interesse em “abrigá-

los”, cedeu não só o espaço para guarda do material como para os ensaios, houve 
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ainda uma ajuda de custo para a multiplicação das cópias das partituras. O grupo 

Coral Gregoriano foi formado e liderado por Constantino Bento Júnior. 

Com a implantação da Universidade Católica de Santos em 1986, surge a 

necessidade de propagar essas parcerias e apoios à cultura da cidade. Para 

estruturação dessa ação, é criada a Uniarte, que funcionou durante três anos. 

Em 1990, com a posse da nova reitoria, o professor Antonio Fernando 

Conceição Santos, assume a Vice-Reitoria Comunitária, responsável pela 

administração do Uniarte. Nesse período, há uma reestruturação do projeto. A 

Uniarte não era um nome que caracterizasse o projeto da UNISANTOS. Mesmo que 

não fosse um único nome, ou abreviação, deveria ser mudado por não representar o 

ideal de cultura da instituição. Nesse mesmo ano, o projeto ganhou o nome de 

Projeto Cultural UNISANTOS.  

Não houve grande divulgação do Projeto, mas, com frequência a 

Universidade era procurada por grupos, geralmente por indicações, que tinham 

conhecimento sobre o trabalho realizado. Um dos grupos que procurou a 

UNISANTOS foi o grupo de teatro GEXTUS, que ensaiava na Faculdade de 

Filosofia, localizada na rua Euclides da Cunha, no 245. 

Alguns grupos, já conhecidos ou não, procuravam a Instituição não para 

conseguir um espaço, mas para pedir ajuda financeira, patrocínio. Grupos de dança 

flamenca, duplas musicais, trios, enfim, muitos grupos dos diferentes ramos da 

cultura passaram pelo Projeto Cultural. 

Para o ex-Vice-Reitor Comunitário, o grande marco do Projeto foi a 

criação da Orquestra Filarmônica, com 50 pessoas, regida pelo maestro Beto Lopes, 

que também regeu uma orquestra de Câmara, que seria uma orquestra composta 

por, no máximo, 20 pessoas. A Orquestra Filarmônica teve sua estréia no Teatro do 

SESC, no ano de 2000. 

Após o sucesso que os grupos faziam em suas apresentações, percebeu-

se que a Universidade poderia dar à cidade de Santos, apoio cultural com patrocínio 

de espetáculos culturais, alem de trazer e organizar apresentações, seja com seus 

grupos teatrais e musicais, ou com pessoas conhecidas nacionalmente. A média era 

de dois espetáculos anuais, um a cada semestre.  

As peças eram trazidas de São Paulo e contavam com artistas famosos 

como Fernanda Montenegro, Juca de Oliveira, Irene Ravache, ficavam em cartaz um 
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final de semana ou até dois finais de semana dependendo da procura na Baixada 

Santista. Para trazê-los, a UNISANTOS os patrocinava.  

Esses espetáculos e os grupos da UNISANTOS tinham um vínculo, o que 

ajudava culturalmente e profissionalmente ambos lados. O professor Antonio 

Fernando destaca esse vínculo, ressaltando que “Juca de Oliveira, por exemplo, 

tinha uma peça em cartaz voltada para a temática do envelhecimento. Sobre o 

assunto ele veio palestrar para o pessoal da terceira idade da Católica. O que teria 

duração de uma hora se prorrogou para duas horas e meia, por parte do próprio 

Juca de Oliveira.” 

A UNISANTOS percebeu que, nesse ambiente cultural, poderia ajudar de 

formas diferentes na propagação da Cultura, dividiu a verba que o Projeto 

disponibilizava para patrocínio, apoio e ajuda de custo aos grupos que procuravam a 

universidade. Porém para a liberação da verba, era realizada uma pesquisa de 

nome, a proposta de trabalho do grupo, no caso de apresentação, por onde haviam 

passado e como foi a aceitação. 

Esses eventos e grupos “internos” impulsionaram a UNISANTOS a ser 

conhecida na comunidade, na área cultural. 

O Projeto Cultural, criado em 1990 nos moldes que existe, conta 

atualmente com os seguintes grupos:  

GEXTUS: Criado em 1988, o Grupo Experimental de Teatro UNISANTOS, 

derivou do famoso TEFFI - Teatro Experimental da Faculdade de Filosofia, e revelou 

vários atores, diretores, cenógrafos, além de figurinistas. Entre os atores podem-se 

ressaltar Ney Latorraca, Celso Nunes, Jandira Martini, Carlos Alberto Sofredini e 

Neyde Venezziano. 

Coral Liricus:  Na década de 50, Santos teve o maior grupo Coral Lírico 

do Brasil, apoiado pelo Clube Atlético Santista. Por intermédio de Luiz Carlos Perez, 

este mesmo grupo voltou a se reestruturar e a se apresentar com apoio da 

UNISANTOS. A estréia nos moldes atuais aconteceu no ano de 2.000, no Teatro do 

Sesc. O Coral Liricus em sua primeira apresentação nos novos moldes teve a 

participação de outro grupo do Projeto Cultural, a Orquestra Filarmônica.  

O Coral Maturessência: fundado em 1992, possui repertório variado a 

três vozes, e contempla músicas populares e folclóricas nacionais e estrangeiras.  

Madrigal UNISANTOS: criado em 1996, é um conjunto pequeno formado 

por dezesseis vozes. 
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Orquestra Sinfônica Jovem: nasceu em primeiro de abril de 2008 e é 

constituída por 45 jovens. 

Segue quadro de atividades dos grupos exercidas de 2006 a 2009: 

 

ANO GRUPO APRESENTAÇÕES/LOCAL 

2006 
Coral 
Gregoriano 

24 apresentações - Convento do Carmo, Campinas, 
Forças Armadas, Missas Catedral de Santos 

2006 

Madrigal 
UNISANTOS 
Coral 
MaturEssência 

21 e 17 apresentações – Dependências UNISANTOS, 
solenidades e encontros promovidos pela 
universidade 

2006 
Orquestra de 
Câmara 

6 apresentações – Igrejas Pompéia, Coração de 
Maria, Coração de Jesus, SESC Bertioga, Teatro 
Municipal de Santos. 

2006 
Camerata de 
Alunos 

7 apresentações - UNISANTOS, Auditório FAFIS, 
Igreja Valongo 

2006 GEXTUS 
3 peças – UNISANTOS, Bienal do Livro, Escola Livre 
de Artes Cênicas da Secult-Santos, calçadão 
comercial em Mogi das Cruzes 

2006 Coral Liricus 
16 apresentações – Igreja Aparecida, Pompéia e 
Coração de Maria, UNISANTOS, Auditório FAFIS, 
teatro SESC 

2007 
Conjunto Aluno 
Bolsistas 

6 apresentações - Encontros de Representantes de 
classes. Cerimônia de entrega de bolsas. 
UNISANTOS. 

2007 Coral Liricus 
16 apresentações – Teatro Municipal, Pinacoteca, 
Teatro Sesc, Igrejas Coração de Maria, Embaré, 
Pompéia 

2007 
Orquestra de 
Câmara 

7 apresentações – Teatro Municipal, Igreja Coração 
de Maria e Pompéia. 

2007 
Coral 
MarturEssência 

22 apresentações - Campus D. Idílio, Sindipetro, Pátio 
da FACOS, SESC – Santos, Auditório da FAFIS, SESI 

 
2007 

 
Madrigal 
UNISANTOS 

 
10 apresentações - Fortaleza de Itaipu, SESI, 
Universidade, Unifesp, Brisamar – São Vicente, 
Museu de Pesca, OAB – Santos 

2007 
Coral 
Gregoriano 

17 apresentações - Convento do Carmo, Matriz de 
São Vicente, Convento do Carmo, Academia Santista 
de Letras (Sociedade Humantária), UNISANTOS, 
Capela da Santa Casa. 

2008 GEXTUS 
2 peças - 4 apresentações - Escola Estadual de 
Cubatão.  Oficina Cultural Regional Pager 

2008 

Madrigal 
UNISANTOS/ 
Coral 
MaturÊssencia 

9 apresentações 
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2008 
Orquestra 
Sinfônica Jovem 
de Santos 

1 Workshop Orquestral – 11 apresentações - Igreja 
Coração de Maria, Teatro Municipal Brás Cubas, PUC 
– Campinas , VII Semana Eleazar de Carvalho 

2008 Coral Liricus 
Pinacoteca Benedito Calixto. Concerto de Natal no 
Teatro SESC e na Igreja do Embaré. 

2009 
Orquestra 
Sinfônica Jovem 
UNISANTOS 

10 apresentações. Concertos de Outono, Inverno, 
Primavera e Natal. Palácio das Artes-Praia 
Grande/SP 

2009 Coral Liricus 
9 apresentações - Pinacoteca Benedito Calixto. 
Concerto de Natal no Teatro SESC e na Igreja do 
Embaré. 

2009 
Conjunto Alunos 
Bolsistas 

2 apresentações – UNISANTOS. 

2009 
Coral 
Maturessência 
UNISANTOS 

18 apresentações 

2009 
Madrigal 
UNISANTOS 

17 apresentações 

2009 GEXTUS 2 apresentações 
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4 BRIEFING 

4.1 Universidade Católica de Santos 

A história da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) teve início 

em 1951, quando foi fundada a Sociedade Visconde de São Leopoldo, com o 

objetivo de instalar o primeiro curso jurídico em Santos. A partir desse momento, 

inicia-se o crescimento e a expansão com a criação das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras; Comunicação; Ciências Econômicas e Comerciais; Arquitetura e 

Urbanismo; Serviço Social; Enfermagem, Farmácia; e Bioquímica e Engenharia.  

O processo de criação da UNISANTOS teve início em 1976, junto ao 

Ministério da Educação. A sua homologação foi reconhecida pelo Ministério da 

Educação no dia 6 de fevereiro de 1986, tornando-se a primeira universidade da 

região.  

Em março de 2004, a instituição passou por uma reforma acadêmica, e as 

faculdades passaram a ser denominadas Centros de Ciências: Educação, Exatas e 

Tecnológicas, Jurídicas e Sociais Aplicadas, Saúde e Comunicação e Artes. Em 

agosto de 2010, a instituição passa por outra diferenciação acadêmica com a nova 

nomenclatura do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas que perde o 

curso de Direito e passa a chamar-se Centro de Ciências Sociais Aplicadas. O Curso 

de Direito passa a ser uma nova unidade – Faculdade Católica de Direito. Os 

Centros de Exatas e Tecnológicas, Educação, Sociais e Aplicadas, além de 

Comunicação e Artes ficam localizados no Campus Dom Idílio José Soares. Existem 

ainda os campi Boqueirão, onde estão localizados os cursos de Direito e Arquitetura; 

Vila Nova, onde ficam as clínicas de Fisioterapia e Psicologia; e Dom David Picão 

estabelecidos os cursos de Lato e Stricto Sensu, além dos cursos de graduação nas 

áreas de Comércio Exterior, Logística e Gestão Portuária, localizados no CEPORT – 

Centro de Pesquisa e Ensino em Tecnologia e Negócios Portuários. 

Possui 44 cursos de graduação e tecnológicos, além de quatro mestrados 

reconhecidos pela CAPES, nas áreas de Direito, Educação, Gestão de Negócios e 

Saúde Coletiva. 

A Universidade atua por meio de eixos de conhecimento, em que todas as 

competências técnicas requeridas pelo mercado são trabalhadas e desenvolvidas 
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nos cursos de graduação e tecnologia. Os eixos desenvolvidos na Universidade 

Católica de Santos são os de Meio Ambiente, Energia, Porto e Cidadania. 

Cada eixo apresenta sua contribuição específica em relação à formação 

dos estudantes, mas todos, sem exceção, estimulam a prática da educação 

permanente e visam a contribuir com o desenvolvimento do senso participativo e 

crítico. 

Cultura, arte, valorização da vida, preservação histórica, aprimoramento 

profissional, apoio espiritual e memória intelectual fazem parte do trabalho que a 

universidade realiza, contribuindo dessa forma para a defesa e o desenvolvimento 

da dignidade humana e da herança cultural.  

 

4.2  Projeto Cultural na Universidade 

O Projeto Cultural é uma iniciativa da Universidade Católica de Santos e 

tem como objetivo levar cultura à comunidade. Atualmente, o projeto é considerado 

um dos pilares da Universidade, na composição de seus eixos estratégicos, e faz 

parte integrante do eixo Cidadania. 

O Projeto Cultural UNISANTOS (PCU) não possui razão social própria, 

para efetuar pagamentos ou recibos e utiliza o CNPJ da Sociedade Visconde de São 

Leopoldo, Mantenedora da Universidade Católica de Santos para as transações 

comerciais que desenvolve, como compra de material e pagamentos de músicos.  

Está subordinado à Pró-Reitoria Comunitária e, atualmente, conta com 

cinco funcionários designados para o desenvolvimento de suas ações.  A 

coordenação é realizada pelo professor Cássio de Oliveira Santos. Há ainda uma 

auxiliar administrativa a senhora Josette Spacagna; o maestro Manoel Roberto 

Batista Lopes, a maestrina Sandra Diogo Moço, a diretora teatral Maria Izabel 

Tornatore de Freitas. Conta ainda com o auxílio de uma estagiária em Relações 

Públicas para o desenvolvimento de algumas funções.  

O Projeto Cultural está sediado dentro da Universidade Católica de 

Santos, no Campus Dom Idílio José Soares, na Avenida Conselheiro Nébias, 300, 

Vila Mathias, e atende das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas de segunda a sexta-

feira.  
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Atualmente, tem sob sua responsabilidade sete grupos que desenvolvem 

trabalhos em diversas áreas culturais listados abaixo:  

Coral Gregoriano, o grupo mais antigo do Projeto Cultural UNISANTOS, 

tem 37 anos de existência, composto somente por vozes masculinas. Apresenta-se 

todo segundo domingo de cada mês, às 11 horas, na Ordem Terceira do Carmo.  

O Coral Liricus, sob coordenação do maestro Beto Lopes, possui 38 

cantores e seu repertório abrange desde Canto Gregoriano até Música 

Contemporânea e Música Nova. Ensaia no colégio Liceu Santista, Av. Francisco 

Glicério, 642, no José Menino em Santos, às terças-feiras das 20 às 22 horas. Já 

participou em cerca de 200 eventos, sendo que em 10% de suas atuações o 

acompanhamento é orquestral. 

O grupo GEXTUS – Grupo Experimental de Teatro UNISANTOS – 

atualmente é dirigido por Maria Izabel Tornatore de Freitas e conta com 10 atores 

sendo 6 alunos bolsistas da Universidade e pessoas da comunidade, os ensaios 

acontecem aos sábados, a partir da 14 horas na Oficina das Artes em São Vicente.  

O Coral Maturessência, formado por pessoas acima de 50 anos que 

integram a Universidade Aberta para a Terceira Idade – UATI; trabalha com músicas 

populares e folclóricas nacionais e estrangeiras, com a técnica de três vozes. A 

responsável pelo coral é a Maestrina Sandra Diogo Moço. 

O Madrigal UNISANTOS tem como coordenadora também a Maestrina 

Sandra Diogo Moço e conta com dezesseis vozes e músicas folclóricas e eruditas, e 

música popular brasileira. 

A Orquestra Sinfônica Jovem UNISANTOS, é regida pelo maestro Beto 

Lopes e conta com a participação de 42 músicos. Os integrantes da orquestra 

recebem uma ajuda de custo. Caso o músico seja aluno da Universidade recebe o 

benefício da Bolsa-Cultura, que concede até 40% de desconto no valor integral da 

mensalidade. O repertório é composto por música erudita, além de temas de filmes e 

musica popular. Atualmente realiza concertos de Outono, Inverno e Primavera, além 

de outras apresentações. Os ensaios acontecem às terças-feiras das 14 às 17 

horas, no auditório 201, do Campus Dom Idílio José Soares, e são sempre abertos 

ao público. 

Grupo de alunos bolsistas: atualmente existem, dentro na área musical, 

três alunos bolsistas que se apresentam em eventos internos da Universidade e em 

participação da orquestra. Os ensaios acontecem junto aos da Orquestra Jovem. 
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O principal ponto forte do Projeto Cultural UNISANTOS é o Programa de 

Bolsa Cultura que tem como o propósito incentivar os alunos a desenvolverem o 

lado artístico-cultural. A Universidade Católica de Santos oferece Bolsa-Cultura para 

os alunos que participam das atividades do Projeto Cultural UNISANTOS.  

Outro ponto forte do Projeto Cultural UNISANTOS é trabalhar com 

profissionais habilitados na área cultural e artística correspondente para coordenar 

os grupos, o que garante a qualidade das ações. Além de contar com o apoio da 

Universidade, com a determinação de verba anual para apresentações, cessão 

espaço para realização de ensaios e sede do Projeto, estimular os alunos a trilhar o 

caminho da cultura com qualidade nas realizações artísticas. 

Como ponto fraco, a essência do Projeto Cultural não é desenvolvida, não 

possui visão, missão e valores específicos e nem um organograma discriminando 

sua hierarquia. Necessita de maior divulgação com relação de como o aluno e/ou 

comunidade pode participar dos grupos. Atualmente o Projeto conta com R$ 

38.532,94, como verba anual, o que acaba limitando a realização de mais projetos, 

pois o valor é insuficiente para realizações maiores. 

Outro ponto fraco é que a Sede do Projeto e locais de ensaios não 

possuem não tem identidade que remeta ao Projeto Cultural UNISANTOS. 

Na região, não há nenhum concorrente direto do Projeto Cultural 

UNISANTOS, porém o que mais se aproxima de uma concorrência direta é o Projeto 

Cultural da Universidade Santa Cecília, que é composto pelo TEP – Teatro 

Experimental de Pesquisas e pelo Coral Santa Cecília.  

O TEP foi criado na década de 60, passou a fazer parte da Universidade 

Santa Cecília a partir dos anos 90, sob a direção de Gilson de Melo Barros, 

formando assim o núcleo de experimentação teatral voltados para professores, 

alunos e comunidade em geral. .  

O coral da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), foi criado em 1998 e 

a maioria dos componentes tem mais de 50 anos. O grupo, composto por cerca de 

80 pessoas, tem também uma minoria de integrantes mais jovens.  

Para participar do coral, não é exigida experiência anterior com música. 

Seu repertório conta com músicas variadas, que vão desde Tormento D’amore, tema 

da novela Terra Nostra, até Climb Every Mountain, do trilha sonora do filme Noviça 

Rebelde. O grupo se apresenta em centros comunitários, missas e formaturas. Os 
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ensaios acontecem às segundas-feiras, das 17 às 19 horas, na sala M-423, da 

UNISANTA. 
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5 PESQUISA 

 

5.1  Metodologia da Pesquisa 

 

Problema 

Avaliar se o Projeto Cultural UNISANTOS é conhecido/divulgado dentre 

seus públicos de interesse e a participação deles junto ao Projeto. 

 

Justificativa 

O resultado da pesquisa permite averiguar se há o conhecimento das 

atividades do Projeto Cultural UNISANTOS e se há interesse, por parte do público 

estudado, em participar de suas ações 

 

Tipo de pesquisa 

Quantitativa Estratificada 

 

Técnica de amostragen 

Entrevistas com o público alvo pelos campi Boqueirão e Dom Idílio, com 

questionário estruturado e perguntas, abertas e fechadas 

 

Público alvo 

Alunos e funcionários da Universidade Católica de Santos 

 

Instrumento de coleta 

Universo: 7000 alunos e 880 funcionários (incluindo professores) 

 

Tamanho da amostra  

6% de alunos: 420 alunos 

5% de funcionários: 44 funcionários 

 

Período da aplicação 

Setembro 2010 
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5.2  Análise da Pesquisa  

 

A pesquisa composta pela dupla possui dez questões e foi aplicada nos 

campi Dom Idílio José Soares e Boqueirão, situados na Av. Conselheiro Nébias em 

Santos. Com o propósito de averiguar o quanto o Projeto Cultural UNISANTOS é 

conhecido entre seus públicos e assim trabalhar com ações específicas foram 

recolhido respostas de 420 alunos e 44 funcionários. 

 

5.2.1 Pesquisa com Alunos 

A pesquisa realizada com alunos mostra que o Projeto Cultural 

UNISANTOS não possui identidade reconhecida, pois dentro da amostra apenas 

33% conhece ou já ouviu falar das atividades realizadas pelo PCU.  

A grande maioria (54%) que respondeu a pesquisa tem entre dezesseis e 

vinte anos, justamente o público que menos conhece o Projeto Cultural, e a segunda 

faixa etária foi de 22 a 27 anos, que são alunos com faixa etária, média de 

ingressantes na universidade. 

Foi constatado que os poucos alunos que já ouviram falar, sem conhecer 

realmente o projeto, soube pro amigos sua existência (que talvez façam parte, por 

ter pessoas da comunidade, e não só alunos participando também), e não por meios 

oficiais da UNISANTOS. 

De modo geral, das alternativas colocadas pela dupla, os entrevistados 

apontaram identificação com as atividades, a principal causa que os fariam participar 

do Projeto Cultural. 

Importante ressaltar que houve um número considerável de jovens que 

participariam das atividades, como voluntário, o que facilitaria para projetos futuros 

ter pessoas como apoio ou novos talentos descobertos. 

Perguntou-se por qual veículo o aluno soube do Projeto (site/informe, 

impresso, universidade, funcionários, amigos e outros meios) e foi constatado que a 

maioria tomou algum conhecimento sobre o PCU por amigos, seguindo pelo site da 

universidade. 
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5.2.2 Pesquisa com Funcionários 

A pesquisa aplicada com funcionários mostrou que, dentre este público, o 

Projeto Cultural tem uma imagem melhor consolidada e conhecida, mas as 

informações obtidas são pelos companheiros de serviço, ficando em segundo lugar 

o site da universidade. 

O maior percentual de entrevistados (49%) está acima de quarenta anos 

e também escolheu a opção “atividades” como forma de maior interesse em 

participar do Projeto Cultural. 

Os que marcaram a opção “não participariam”, explicaram que era em 

função do horário de serviço, também por este motivo não prestigiam a alguns 

eventos promovidos pelos grupos, por ser durante a semana. 

Dos 44 funcionários entrevistados 30 conhecem, mas há 14 que nunca 

ouviram falar sobre Projeto Cultural, mesmo sendo uma quantidade menor, ainda 

sim é necessário ressaltar que quando se fala em funcionários, deveriam conhecer 

melhor as atividades desenvolvidas pela Universidade Católica de Santos e o que 

ela tem de benefícios e diferenciais de outras universidades. É necessário até 

mesmo como meio informal de divulgação para que possa ajudar na escolha dos 

calouros em busca de informação sobre a UNISANTOS. 
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5.3  Gráficos  

5.3.1 Gráficos da Pesquisa com Alunos 

 

1 - Já participou ou participa como instrumentista de algum grupo de música 

clássica?  

 

 

 

2 - Já participou ou participa como voz de algum coral ou grupo de música 

clássica?     
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3 - Já participou ou participa de algum grupo de teatro?   

 

 

 

 

 

 

 

4 - Já ouviu falar sobre o “Projeto Cultural UNISANTOS”? 
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Se sim, por qual veículo soube?  

 

 

 

 

 

5 – Participa ou já participou de algum projeto desenvolvido pela UNISANTOS? 
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5 - Já foi em algum evento cultural promovido pela UNISANTOS? 

 

 

 

 

 

7 – Tendo em pauta as opções abaixo, por qual motivo participaria do Projeto 

Cultural? 
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Idade 
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5.3.2 Gráficos da Pesquisa com Funcionários 

 

1 - Já participou ou Participa como instrumentista de algum grupo de música 

clássica?  

 

 

 

2 - Já participou ou Participa como voz de algum coral ou grupo de música 

clássica?     
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3 - Já participou ou participa de algum grupo de teatro?   

 

 

 

 

 

4 - Já ouviu falar sobre o “Projeto Cultural UNISANTOS”? 
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Se sim, por qual veículo soube?  

 

 

 

 

 

5 – Participa ou já participou de algum projeto desenvolvido pela UNISANTOS? 
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6- Já foi em algum evento cultural promovido pela UNISANTOS? 

 

 

 

 

 

7 – Tendo em pauta as opções abaixo, por qual motivo participaria do Projeto 

Cultural? 
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Idade 
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6 DIAGNÓSTICO 

O Projeto Cultural UNISANTOS desenvolve trabalhos com alunos e 

comunidade interessados na área artístico-cultural. Porém, pode-se constatar por 

meio de avaliação feita com consultas aos profissionais que atuam ou atuaram no 

Projeto, que falta maior valorização das ações desenvolvidas pelo Projeto. 

Por este fator, a Universidade também perde visibilidade das ações 

desenvolvidas na área artístico-cultural perante a comunidade e público acadêmico. 

De acordo com a pesquisa realizada junto aos públicos de interesse, o 

Projeto Cultural não possui uma identidade firme, ou seja, os públicos não 

identificam suas ações e não reconhecem os grupos em sua totalidade e os que 

possuem o reconhecimento não são associados ao Projeto, o que resulta em ações 

isoladas sem que haja uma unificação na comunicação das realizações mesmo 

fazendo parte de uma mesma ideação. 
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7 ESTRATÉGIA GERAL 

A principal estratégia deste plano de comunicação consiste em divulgar e 

aproximar os públicos de interesse ao Projeto Cultural UNISANTOS, sendo isso a 

causa para a aplicação de todas as propostas feitas posteriormente. 

Para o desenvolvimento deste planejamento estratégico há a estruturação 

de ações de comunicação, com base no estudo de conceitos de Marketing Cultural e 

Imagem Institucional associadas às necessidades da organização, levantadas por 

meio de pesquisas, para o reposicionamento de sua imagem perante os públicos- 

alvos. 
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8 OBJETIVOS 

8.1  Objetivo Geral 

Valorizar a profissão de Relações Públicas como difusor e promotor da 

cultura artística por meio de um plano de comunicação para um projeto de cunho 

cultural.  

 
 

8.2 Objetivos Específicos 

 Estreitar relacionamento entre Projeto Cultural e seus públicos de 

interesse, a partir de técnicas de comunicação. 

 Trabalhar a imagem do Projeto Cultural a partir de ferramentas de 

comunicação com ênfase em Marketing Cultural. 
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9. ANÁLISE DE SWOT 

9.1 Forças 

O Projeto Cultural UNISANTOS está associado a uma das mais 

tradicionais universidades da Baixada Santista e conta com especialistas na área 

artística para ministrar os grupos. Apesar de, na região, existir grupos universitários 

semelhantes, o PCU tem uma variedade de atividades em um mesmo núcleo, o que 

faz com que mais pessoas possam se interessar por suas realizações.  

 

9.2 Oportunidades 

O Projeto Cultural UNISANTOS conta com uma das melhores estruturas e 

organização universitária além ótimos profissionais na composição de seus grupos, 

assim, têm maior potencial para se inserir no mercado artístico e conquistar maior 

público.  

 

9.3 Fraquezas 

Dispõe de verba restrita para realizar as ações e pouca divulgação para 

os públicos de interesse. 

 

9.4 Ameaças 

Existem, na região da Baixada Santista, alguns grupos universitários que 

se assemelham ao Projeto Cultural UNISANTOS, podendo ganhar mercado e 

passar a frente das ações do PCU. 
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10  INTRODUÇÃO ÀS AÇÕES 
 

Para a realização das ações sugeridas para Universidade Católica de 

Santos para serem implantadas no Projeto Cultural, é necessário contratar a ARS, 

agência especializada em Comunicação Institucional e Corporativa na área de 

artística e cultural pelo período de 18 meses.  

A ARS disponibiliza profissionais de Relações Públicas, Publicidade e 

Administração para coordenação, confecção, desenvolvimento e aplicação exigidas 

em cada ideação. Preservando sempre a tradição e a dinamicidade que a 

Universidade Católica de Santos possui e buscando, sempre, trabalhar da melhor 

maneira para atingir as necessidades do Projeto Cultural UNISANTOS e seu público 

alvo.  
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10.1  Modernização da Identidade Visual  

 

Objetivo 

Reestruturar e modernizar o logotipo do Projeto Cultural para aplicar sua 

marca como sinônimo cultural e como promotora e criadora de cultura na 

universidade e na região.  

 

Justificativa 

A atual identidade visual do Projeto Cultural não estabelece uma relação 

– logotipo/projeto - de identificação junto ao público alvo. A atualização da marca é 

uma estratégia para criar o interesse em conhecer o Projeto Cultural, além de 

reposicionar e fortalecer a marca junto aos públicos de interesse. 

 

Público alvo  

Discentes, Docentes, Funcionários e comunidade do entorno 

 

 Estratégia 

Convidar dois profissionais em Publicidade e Propaganda para realizarem 

uma análise da atual marca para verificar se a atual identidade do Projeto Cultural 

está de acordo com o público que deseja atingir, o universitário. 

Trabalhar características mais modernas e de fácil identificação, agregar 

valor à marca mãe, e assim fazer com que a assinatura do Projeto Cultural seja 

valorizada e associada ao conceito de cultura. Paralelamente, buscar consolidar a 

imagem do projeto como algo que faz parte da rotina acadêmica, quando 

direcionada para a Universidade e social quando voltada à comunidade. 

 

Descrição da ação 

 Reestruturar a marca do Projeto Cultural UNISANTOS com traços 

mais modernos; 

 Apresentar a logotipia à coordenação do Projeto Cultural – Pró Reitoria 

Comunitária e Reitoria da Universidade para aprovação; 

 Aplicação dos logotipos em peças relacionadas ao Projeto Cultural; 
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 Inserção da marca na convivência acadêmica e comunitária, por meio 

de divulgações posteriores. 

 

Prazo 

Início: Janeiro 2011 

Duração de seis meses para o desenvolvimento completo da ação 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS 
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10.2  Manual de Identidade Visual 

 

Objetivo 

Trabalhar e estabelecer o conjunto de normas para aplicação e uso do 

logotipo de maneira coerente para que a identidade visual possa tornar-se mais 

conhecida entre o público universitário. 

 

Justificativa 

A utilização correta do logotipo fortalecerá e fixará a imagem do Projeto 

Cultural junto a seus públicos de interesse, o que é de suma importância para 

consolidação da marca (imagem institucional). 

 

Estratégia 

A marca do Projeto Cultural UNISANTOS será aplicada a qualquer 

material institucional voltado a área cultural ou que tenha vínculo às realizações do 

Projeto, para isso devem ser respeitadas as normas para aplicação do logotipo do 

Projeto estipuladas no manual de identidade visual. Neste manual consta; 

 Estudo de cores sobre as cores utilizadas; 

 Assinatura padrão e assinatura de e-mail; 

 Cores e formas de uso; 

 Usos corretos e incorretos do Logotipo; 

 Aplicação em fundos coloridos, forma positiva e negativa; 

 Uso dos logotipos da UNISANTOS junto ao Projeto Cultural e Grupos. 

O Manual será disponibilizado apenas de forma digital. 

 

Descrição da ação 

 Apresentação do Manual de Identidade Visual à coordenação do 

Projeto Cultural – Pró Reitoria Comunitária e Reitoria da Universidade; 

 Disponibilização do manual para Diretoria, funcionários UNISANTOS e 

integrantes do projeto Cultural UNISANTOS, no site da universidade 

na página do Projeto Cultural; 
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Público alvo 

Funcionários e participantes do Projeto Cultural UNISANTOS. 

 

Prazo 

Apresentação do manual: Janeiro 2011 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Estruturação R$ 1.650,00 
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10.3  Visão e Missão 

Objetivos 

Criar diretriz e dar uma razão ao desenvolvimento do Projeto Cultura 

UNISANTOS, além de criar metas e objetivos a serem alcançados dentro da base 

estipulada. 

 

Justificativa 

O Projeto Cultural UNISANTOS não possui uma identidade conhecida e, 

muitas vezes, pode perder o foco de suas ações. Ao propor visão e missão, será 

possível seguir um objetivo para ações, pois nada adiantará reformular a identidade 

visual ou mesmo conceitual se o próprio Projeto não souber administrar suas 

propostas a partir desse tripé. 

 

Estratégia 

Propor visão e missão para o Projeto Cultural UNISANTOS, de acordo 

com já estipuladas para a Universidade Católica de Santos. 

 

Descrição da ação 

 Verificar visão e missão da Universidade Católica de Santos e 

desenvolver a ação de acordo com os pilares da instituição; 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró-Reitoria Comunitária; 

 Divulgá-las na página do Projeto Cultural existente no site da 

UNISANTOS e nas mídias sociais; 

 Acrescentá-la ao Balanço Cultural (ação proposta) 

 

Público alvo 

Todos os públicos 

 

Prazo  

Janeiro 2011 

 

 



76 
 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

 

10.3.1 Proposta de Visão e Missão 

 

Visão 

Ser reconhecido como criador, promotor e disseminador de arte e cultura, 

e inovar no desenvolvimento das atividades para seus públicos alvos. 

 

Missão 

Trabalhar conceitos e atividades artístico-culturais junto ao público 

universitário e comunidade, contribuindo para a formação pessoal e profissional dos 

envolvidos. 
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10.4  Calendário de Eventos 

 

Objetivos 

Planejar, ampliar, divulgar e oportunizar o calendário de eventos e 

apresentações do Projeto Cultural UNISANTOS, para que sirva de parâmetro para 

demarcação de datas de realização dos eventos de forma a não existir sobreposição 

de dias focados no mesmo público alvo. 

 

Justificativa 

O Projeto Cultural realiza eventos pontuais durante o ano onde, as 

poucas pessoas que acompanham as realizações, já estão acostumadas a vê-los 

Com a implantação do calendário de apresentações haverá a necessidade de um 

controle mais intenso nas datas de realização dos eventos, além de buscar 

apresentar o trabalho realizado pelo Projeto. 

 

Estratégia 

Relacionar datas fixas – algumas a serem seguidas  todos os anos e as 

demais podem variar de acordo com a estrutura de determinado período. O 

calendário do Projeto Cultural UNISANTOS é construído em consenso da 

coordenação e responsáveis pelos grupos do Projeto, e será divulgado para alunos, 

funcionários e comunidade por meio de cartazes – distribuídos pelos três campi da 

Universidade, e-mail marketing – para comunidade discriminada no mailing, acesso 

no site da UNISANTOS e nas mídias sociais (ação proposta) 

 

Descrição da ação 

 Consultar e planejar datas relevantes para o Projeto Cultural; 

 Apresentar data para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS, Pró-Reitoria e responsáveis dos grupos; 

 Estruturar o layout, já datado, do calendário; 

 Divulgar datas para públicos de interesse.  

 

Público alvo 

Todos os públicos 
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Prazo  

Delimitação de datas: dezembro 2010/janeiro 2011 

Divulgação: acontece durante o ano inteiro a partir da data de aprovação 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

 

 

10.4.1 Proposta de folha do calendário 

*Material impresso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO 
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10.5  Jornada de Arte e Cultura 

 

Objetivo 

Apresentar uma visão mais abrangente de temas relacionados à arte e 

cultura, além de possibilitar aos alunos e interessados o conhecimento aprofundado 

sobre o assunto abordado afim de fortalecer suas diversas vertentes promovendo a 

integração do conceito à de diferentes públicos de interesse. Além de apresentar o 

nome do Projeto Cultural como disseminador do conceito artístico-cultural e estreitar 

relacionamentos entre o Projeto Cultural e público de interesse  

 

Justificativa 

A Jornada proporcionará aos interessados aprender ou aprofundar-se em 

um determinado assunto, ao relacionar o Projeto Cultural a essa ação será possível 

divulgar sua marca e valorizá-la junto ao público universitário, pois se trata de um 

acontecimento que abrangerá diferentes públicos e contará com pessoas 

especializadas na abordagem do assunto a ser tratado em cada Jornada. 

 

Estratégia 

A Jornada acontece durante três dias da semana em agosto, pois é o mês 

em que se comemora o Dia Nacional do Artista e será realizado na Universidade 

Católica de Santos - Campus Dom Idílio José Soares. Sua programação contará 

com diferentes atividades e convidados; 

 Apresentação de cena do Grupo GEXTUS relacionada ao 

tema: na abertura da Jornada Arte e Cultura; 

 Encontro Cult: Proporciona uma abordagem maior dos 

conceitos de cultura e arte a partir de troca de ideias e valores sobre esses 

temas. Haverá especialista sobre o assunto dissertando e, ao final do de sua 

fala, é possível que os participantes façam perguntas e colocações 

direcionadas ao palestrante, resultando em um ambiente descontraído e 

harmonioso. 

 Workshops:  

o Oficinas: Há uma iniciação ao tema com 

a apresentação do assunto em forma de palestra ou painel e, 
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posteriormente, cada participante é direcionado a praticar ou a 

estruturar o que lhe foi passado. 

o Stands: Espaço para divulgação das 

atividades do Projeto Cultural – folheto com calendário de 

apresentações, folheto de divulgação, entre outras ferramentas 

relacionadas ao Projeto e ao tema discutido na Jornada – e, também, 

um lugar para os possíveis patrocinadores do Projeto Cultural 

UNISANTOS. Essa estratégia só será realizada se houver patrocínio 

ou apoio para a Jornada. 

  

A divulgação da Jornada de Arte e Cultura será feita a partir do Informe 

ProCult (ação proposta) enviados por e-mail alunos, funcionários e públicos de 

interesse a partir da definição de um mailing.  

 

Descrição da ação 

 Definir tema da Jornada de Arte e Cultura; 

 Criar programação para os três dias de atividade; 

 Relacionar, em um mailing, públicos não constitutivos para 

participar, como apresentador, palestrante, mediadores (será 

estipulado de acordo com a atividade) 

 Criar layout para o evento – de acordo com o Manual de Identidade 

Visual da marca. 

 Levantar custos/ Previsão orçamentária; 

 Apresentação à coordenação do Projeto Cultural e Pró-Reitoria 

Comunitária para aprovação da realização. 

 Convidar palestrantes; 

 Definir e confeccionar peças gráficas para stands; 

 Enviar e-mail marketing para públicos de interesse; 

 

 

Público alvo 

 Alunos, funcionários e comunidade da Baixada Santista 
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Prazo 
Agosto 2010 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS 

 

Recursos para convidados  

Pagamento: R$ 2.000,00 

Transporte, alimentação e estada (se necessária) 

Total gasto: R$ 2.000,00 

 

Custo Material divulgação  

Impressão 

Cartaz: R$ 1,19  

Folheto: R$0,49  
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10.6  Balanço Cultural 

 

Objetivo 

Documentar e divulgar as atividades realizadas anualmente pelo Projeto 

Cultural, relatar o cotidiano e participações pontuais de cada grupo. A partir da 

confecção deste documento, utilizá-lo como base na busca de patrocínio para 

realizações artístico-culturais. 

 

Justificativa 

O Projeto Cultural UNISANTOS, por ser parte integrante da Universidade 

Católica de Santos, não possui um Relatório Anual ou um Balanço Social onde seja 

abordado suas realizações, visão, missão, gastos e, a partir desse documento, será 

possível interar e informar os públicos de interesse das ações do Projeto Cultural e 

dos Grupos, além de ser uma ferramenta que possibilite apresentá-la na busca por 

patrocínio. 

 

Estratégia 

 Balanço Cultural busca relacionar as ações realizadas pelo Projeto 

Cultural no período de um ano e criar um canal de comunicação, 

principalmente, com o público não constitutivo (investidores, 

patrocinadores e apoios). 

 Balanço Cultural terá a história de cada Grupo e o panorama sobre as 

realizações do Projeto Cultural até 2011, além de apresentar visão e 

missão, apresentados anteriormente – que devem ser colocadas em 

todos os Balanços Culturais feitos pelo Projeto independente do ano 

de publicação. 

 Balanço Cultural será disponibilizado em forma digital 

 

Descrição da ação 

 Levantar as realizações e participações dos Grupos do Projeto Cultural 

UNISANTOS; 

 Redigir textos a serem inseridos no arquivo; 
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 Criar layout para o Balanço Cultural, de acordo com as normas da 

marca estipuladas no Manual de Identidade Visual; 

 Apresentá-lo para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e  Pró–Reitoria Comunitária; 

 Após aprovação, divulgá-lo no site da Universidade;  

 Discriminar mailing – ação proposta – de acordo com interesses do 

Projeto; 

 Enviar Balanço Cultural para divulgação externa e busca de Patrocínio 

ou apoios; 

 

Público alvo 

Todos os públicos 

 
Prazo 

Fevereiro 2012 
 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS 

Projeto Gráfico: R$ 8.000,00 (completo - impresso)  

Editoração e Finalização: R$120,00 (por página) 

 

 

 

10.6.1 Proposta da capa para o Balanço Cultural 

*Material impresso  
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PÁGINA DO BALANÇO  
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10.7  Recepção aos Alunos 

 

Objetivo 

Divulgar e direcionar alunos ingressantes e veteranos para conhecerem o 

Projeto Cultural. Promover a integração dos novos e antigos alunos da universidade 

com o Projeto Cultural UNISANTOS, além de fomentar a participação voluntária nas 

atividades de cunho cultural. 

 

Justificativa 

Poucos alunos, ao ingressarem na Universidade Católica de Santos, têm 

o conhecimento sobre as atividades do Projeto Cultural na universidade, abordá-los 

na chegada do ano acadêmico para muni-los de informações sobre a área cultural 

da UNISANTOS e conquistar novas pessoas para fazer parte voluntariamente do 

Projeto Cultural. 

 

Estratégia 

Levar aos alunos da Universidade o conhecimento de que há realizações 

voltadas a área artística-culturais e mostrar aos que já possuem vivência acadêmica. 

O foco da proposta é abordá-los na entrada da Universidade com alguns integrantes 

da Orquestra Jovem, tocando músicas atuais e uma cena do Grupo GEXTUS 

correlacionada às músicas. 

A divulgação será feita, também com ferramentas de comunicação 

dirigida; 

Banner para divulgação do Projeto na entrada e distribuição de folders. 

A ação acontecerá nos campi Dom Idilio José Soares, Boqueirão e Dom 

David – manhã e noite, simultaneamente. 

 

Descrição da ação 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e  Pró–Reitoria Comunitária; 

 Verificar data de início do período letivo e definir data para ação; 

 Contatar integrantes da orquestra e do grupo GEXTUS; 

 Criar e layout e frase para faixa – imprimir; 
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 Confeccionar layout e texto para folder. 

 

Público alvo 

 Alunos ingressantes e veteranos da Universidade Católica de Santos 

 

Prazo 

Fevereiro de 2011 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Custo Material Divulgação 

Impressão 

Folder: R$1,67  

Faixa: R$ 138,00 cada unidade  

 

10.7.1 Proposta de faixa para recepção 

*Material impresso  
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PROPOSTA DE FAIXA 
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10.7.2 Proposta de Folder 
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10.8  Memória Cultural 

 

Objetivo 

Resgatar e preservar a memória do Projeto Cultural UNISANTOS para 

conservar seus pilares de sustentação para não perder conhecimentos e 

identificações.  

 

Justificativa 

Com os avanços da tecnologia constituíram-se novos paradigmas, 

valores, linguagens e a ruptura com o passado torna-se quase inevitável. 

A constituição da memória do Projeto Cultural UNISANTOS possibilita 

estabelecer elos entre o passado e o futuro do Projeto. Ao se arquivar importantes 

passagens de um grupo ou projeto capacita-o a reviver bons momentos e tentar 

contornar crises já vivenciadas. 

 

Estratégia 

Desenvolver um levantamento sobre o Projeto Cultural UNISANTOS e, a 

partir de arquivos já existentes na Universidade e material adquirido ao longo das 

atividades, organizar e centralizar a memória Cultural da Instituição. Para que haja 

maior segurança, os documentos serão arquivados na Biblioteca do campus Dom 

Idílio José Soares, para consulta de alunos e funcionários e será disponibilizado no 

Repositório Institucional2, sistema a ser implantado na Universidade. 

A memória Cultural conta com: 

 Clipping; A assessoria de Imprensa da UNISANTOS possui um 

arquivo impresso de matérias e fotos em seus arquivos 

 Arquivo de foto (digital); Registrar dia-a-dia dos grupos, eventos e 

realizações e participações do Projeto Cultural UNISANTOS em 

atividades internas e externas. 

 Relação de todos que fizeram parte da história do Projeto Cultural pelo 

projeto alunos, funcionários e convidados. Ter esses arquivos digitais 

(gravados em mídia) para facilitar nas consultas. 

                                                           
2 Repositório Institucional: Sistema de rede onde qualquer arquivo pode ser disponibilizado de 
maneira digital para todos os países do mundo. Já existe este projeto na Universidade para ser 

aplicado nos demais arquivos das bibliotecas dos campi.   
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 Depoimentos; Entrevistar pessoas que tiveram um importante 

significado para a construção do Projeto Cultural UNISANTOS e 

arquivá-los em mídia. 

 Documental: Arquivar ofícios, e-mails, notas fiscais, orçamentos, 

etc.,possibilitar consultas referentes à parte administrativa do Projeto, 

também será aplicada ao Repositório Institucional. 

 

Descrição da ação 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró–Reitoria Comunitária; 

 Verificar forma de disponibilização na biblioteca; 

 Resgatar arquivos relacionados ao Projeto Cultural contidos na Universidade; 

 Verificar possíveis documentos na administração do Projeto; 

 Agregar novo material ao já existente; 

 Catalogar todo o material a ser disposto na biblioteca; 

 Digitalizar o material a ser disposto no Repositório Institucional; 

 Divulgar memória no Informe Pró-Cult aos alunos e funcionários 

 Divulgar na página do Projeto Cultural do site da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Público alvo 

Alunos e funcionários 

 

Prazo 

Janeiro 2012 

 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Responsável pela inclusão do material na internet (digital) – Biblioteca 

Central  da Universidade Católica de Santos 
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10.9  Informe ProCult Digital 

 

Objetivos 

Utilizar as novas tecnologias para desenvolvimento de uma ação de 

comunicação dirigida para divulgar o Projeto Cultural UNISANTOS, junto aos seus 

grupos, informar sobre arte e cultura para público de interesse e acontecimentos do 

Projeto Cultural UNISANTOS. 

 

Justificativa 

O Projeto Cultural UNISANTOS não trabalha com nenhuma ferramenta de 

comunicação dirigida periódica para a divulgação de suas realizações e linha de 

trabalho, sendo assim o Informe ProCult Digital vem para interar o  público alvo 

sobre o Projeto, além de firmar e dar credibilidade à sua imagem.  

 

Estratégia 

Construir um Boletim informativo Digital a partir de informações formadas 

nas realizações e conceitos do Projeto Cultural UNISANTOS a serem distribuídos 

trimestralmente por e-mail para alunos, funcionários e contatos contidos no mailing 

do Projeto Cultural. 

Tem como proposta um arquivo digital, para se alinhar a política de meio 

ambiente desenvolvida pela Universidade Católica de Santos.  

 

Descrição da ação 

 Layout – de acordo com a norma de aplicação da marca; 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró-Reitoria Comunitária; 

 Sugerir pautas;  

 Diagramar e fechar matérias; 

 Distribuir por e-mail. 

 

Público alvo 

Todos os públicos 
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Prazo  

Março 2011 

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Editoração e Finalização: R$150,00 (por página) 

*Preço da divulgação em HTML incluso no valor da contratação da agência. 

 

10.9.1 Proposta de Informe – frente 

10.9.2 Proposta de Informe – verso 

*Material impresso  
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FRENTE INFORME 
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VERSO DO INFORME 
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10.10 Convite 

 

Objetivos 

Divulgar as realizações Projeto Cultural UNISANTOS e aproximar o 

público alvo de suas realizações. 

 

Justificativa 

O Projeto Cultural UNISANTOS necessita de maior divulgação de suas 

apresentações e realizações, visando conquistar maior divulgação de sua imagem 

enquanto promotor cultural. 

 

Estratégia 

Informar feitos pontuais, já definidos no calendário do Projeto Cultural, 

convidando o público de interesse para prestigiá-los. O convite deverá ser 

verticalizado, por uma pessoa do Projeto Cultural, para os alunos de todos os cursos 

da Universidade, funcionários e contatos de interesse relacionados no mailing. 

O convite deve ser enviado de quinze a sete dias antes do evento para 

que o convidado possa se programar e, ao mesmo tempo, para o evento não seja 

esquecido. 

 

Descrição da ação 

 Verificar datas no calendário; 

 Fazer layout padrão e personalizado para convite e de acordo com o 

Manual da Marca e redigir texto; 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró-Reitoria Comunitária; 

 Disponibilizar para uso. 

 

Público alvo 

Todos os públicos 

 

Prazo  

Definir layout: fevereiro 2011 
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Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Impressão: R$1,56  

 

10.10.1 Proposta convite para o Concerto de Primavera 

*Material impresso  
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CONVITE 
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10.11  Espaço nas Mídias Digitais 

 

Objetivos 

Inserir o Projeto Cultural UNISANTOS ao Universo Digital que promove 

interação e socialização entre as pessoas, e vai além da transmissão unilateral de 

informação para divulgar seu nome e aumentar relacionamento com os públicos de 

interesse. 

 

Justificativa 

Com o avanço das redes de relacionamento é possível ganhar 

conhecimento em um curto espaço de tempo e assim divulgar a linha de trabalho e 

as atividades do projeto Cultural UNISANTOS. 

 

Estratégia 

Trabalhar redes de relacionamento a partir de ferramentas digitais e, 

assim, dar maiores proporções ao nome do Projeto Cultural e seus grupos. 

As ferramentas utilizadas são: 

 Orkut; 

 Twitter; 

 Facebook; 

 Canal no YouTube 

 

Descrição da ação 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró-Reitoria Comunitária; 

 Criar as redes munidas de informação sobre Projetos e Grupos; 

 Fazer manutenção das redes; 

 Divulgar no site da UNISANTOS e no Informe ProCult Digital. 

 

Público alvo 

Funcionários, alunos, participantes dos grupos e comunidade externa 

Prazo  

Fevereiro 2011 
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Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

*manutenção das redes sociais inclusa no valor da contratação da agência 
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10.12  Mailing 

 

Objetivo 

Estreitar relacionamentos de acordo com a exigência de cada ação e 

evento a ser realizado e divulgado  pelo Projeto Cultural UNISANTOS. 

 

Justificativa 

A partir da construção do mailing e da lista de imprensa o Projeto Cultural 

tem-se possibilidade de direcionar convites para participações em atividades e 

realizações, além de facilitar o envio de releases para meios de comunicação. 

 

Estratégia 

Mailing (de acordo com a necessidade do evento):  

Deve conter: 

 Nome completo 

 Empresa/Instituição 

 Endereço/CEP 

 Telefone 

 E-mail 

 Contato nas redes sociais 

Descrição da ação 

 Direcionar à qual ação deve ser baseada o mailing; 

 Levantar nomes de interesse 

 

Público alvo 

Funcionários, alunos, participantes dos grupos e comunidade externa 

 

Prazo  

Fevereiro 2011 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS. 
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9.13 Sarau 

 

Objetivo 

Fomentar a arte e a cultura no ambiente universitário, além de criar um 

espaço para apresentação dos dotes artísticos daqueles que não fazem parte do 

PCU 

 

Justificativa 

Os grupos do Projeto Cultural seguem uma linha clássica já pré-

determinada, diminuindo os públicos que fazem parte ativamente do Projeto, com a 

realização do Sarau é possível integrar diferentes pessoas a conceitos culturais e 

artísticos, além de promover o nome do Projeto Cultural e associá-lo a uma nova 

vertente. 

 

Estratégia 

 Realizar-se-á na área da cantina em dois horários 12 e 18 horas para 

que os alunos exponham sua arte em forma de música e poesia. 

 As inscrições serão realizadas por meio das redes sociais 

relacionadas ao Projeto e por meio do Informe ProCult Digital ou feitas 

presencialmente na administração do Projeto. 

 O evento acontecerá uma vez a cada dois meses de segunda a 

quinta-feira nos intervalos das aulas no período da manhã e noite. 

Cada dia contará com uma forma de apresentação – música (música 

popular brasileira e clássica), esquetes, voz (música popular brasileira 

rock nacional, internacional e trilhas sonoras), leitura de poemas 

(próprios ou não). 

 

 

Descrição da ação 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró-Reitoria Comunitária; 

 Preparação de layout de acordo com as normas da marca; 

 Divulgação – nas redes sociais e no Informe ProCult Digital; 
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 Organização das inscrições/apresentações; 

 Organização do Espaço para dia do evento; 

 Cartazes nas salas de aula. 

 

Público alvo  

Alunos da Universidade Católica de Santos 

 

Prazo 

Abril 2011  

 

Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Custo Material Divulgação 

Impressão 

Banners: R$116,68  

Cartazes: R$.1,19  

Folhetos: R$0,49  

 

10.13.1 Proposta banner para Sarau 

*Material impresso  
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LAYOUT SARAU 
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10.14  Concerto 25 Anos UNISANTOS 

 

Objetivo 

Fortalecer e unificar a imagem do PCU com o da Universidade Católica de 

Santos estreitando a ligação que existe entre o Projeto e a instituição acadêmica. 

 

Justificativa 

O Projeto Cultural realiza concertos pontuais, com a apresentação nessa 

efeméride se quebra a rotina e parte-se para novas datas de apresentações além de 

valorizar a comemoração da data para a UNISANTOS. 

 

Estratégia 

Organizar uma apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem no Theatro 

Guarany, dia 12 de fevereiro de 2011 em comemoração aos 25 anos da 

Universidade Católica de Santos. 

 

Descrição da ação 

 Levantamento de custo 

 Recursos para orquestra 

 Programa da apresentação 

 Apresentar para a aprovação da coordenação do Projeto Cultural 

UNISANTOS e Pró-Reitoria Comunitária 

 Preparação de layout de acordo com as normas da marca 

 Divulgação – nas redes sociais e no Informe ProCult Digital 

 

Público alvo 

Alunos e funcionários da Universidade Católica de Santos 

 

Prazo 

Fevereiro 2011 
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Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Recursos para Orquestra: 

Transporte, alimentação: R$300,00 

Custo Material Divulgação 

Impressão 

Banners: R$116,68  

Cartazes: R$.1,19  

Folhetos: R$0,49  
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10.15 Apresentações Culturais  

Objetivo 

Divulgar e aproximar o público alvo dos eventos realizados e dos grupos 

do Projeto Cultural UNISANTOS para o reconhecimento e fortalecimento da imagem. 

 

Justificativa 

Atualmente os eventos são divulgados com cartazes e flyer para a 

disseminação dos eventos realizados pelo Projeto Cultural, com essa ação é 

possível criar um relacionamento entre os grupos e os públicos além de convidar 

para participar das apresentações de maneira mais direta reforçando a divulgação 

do PCU. 

 

Público alvo  

Discentes, Docentes e Funcionários  

 

 Estratégia 

Para cada evento contido no calendário, quinze dias antes o grupo que irá 

se apresentar posteriormente, faz uma pequena “degustação” do que o público 

poderá apreciar durante a apresentação. Isso acontecerá nos três campi no horário 

dos intervalos das aulas, no período da manhã e noite. 

 

Descrição da ação 

 Verificar datas de apresentações no Calendário Oficial; 

 Apresentação à coordenação do Projeto Cultural, Pró-Reitoria 

Comunitária e coordenadores dos grupos para aprovação da 

realização; 

 Verificação do espaço e recursos para a “degustação”; 

 

Prazo 

Data do primeiro evento de acordo com calendário de eventos 2011 
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Orçamento 

Valor contemplado no orçamento geral para o desenvolvimento das ações 

pela Agência ARS  

Recursos para Orquestra/Coral/GEXTUS 

Transporte, alimentação: R$300,00 

Custo Material Divulgação 

Impressos 

Banners: R$116,68  

Cartazes: R$.1,19  

Folhetos: R$0,49  
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10.16  Projeto De Patrocínio – Projeto Cultural  

Objetivo Geral 

Buscar apoio ou patrocínio de organizações que se interessem em 

propagar o conceito de cultura na região Metropolitana da Baixada Santista 

proporcionando a manutenção e ampliação do único projeto artístico cultural 

estruturado e universitário da região. 

 

Objetivos Específicos 

Difundir a produção cultural universitária com ações voltadas para os 

grupos compostos pelo público acadêmico e comunidade, como:  

Viabilizar as apresentações dos grupos que compõem o Projeto Cultural 

como corais (cinco apresentações), concertos da orquestra (cinco apresentações 

anuais – três na cidade de Santos e duas nas cidades próximas) e apresentações 

teatrais (duas apresentações oficiais por ano) 

Realizar um encontro crítico sobre como a Cultura é concebida e 

desenvolvida com a Jornada de Cultura e Arte para debater e expor assuntos 

relacionados ao tema.  

Desenvolver encontros bimestrais para a realização do Sarau ProCult 

com o propósito de resgatar e incentivar a livre expressão entre os artistas. 

 

Perfil da Empresa Patrocinadora 

Instituições engajadas em patrocinar ações de cunho cultural não tendo 

obrigatoriedade por parte do patrocinado em apresentar seu projeto com bases nas 

leis de incentivo; que tenham prestígio no mercado nacional e, de alguma maneira, 

fortaleçam a marca do Projeto Cultural e da Católica UNISANTOS. Exemplo: 

Petrobrás, Natura, Grupo Pão de Açúcar. 
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Justificativa 

O Projeto Cultural UNISANTOS possui sua estrutura e seu nome 

vinculado a uma das mais tradicionais universidades de Santos por tal motivo tem 

um maior potencial para captação de recursos para viabilizar as ações realizadas 

pelo PCU, e assim disseminar o conceito artístico-cultural para uma comunidade 

mais ampla.  

 

Público Alvo 

Empresas que possuam o perfil institucional alinhado as diretrizes da 

Universidade Católica de Santos e do Projeto Cultural 

 

Descrição da Ação 

 Definir o perfil da empresas 

 Levantar o perfil que alinhem a proposta do PCU 

 Apresentar perfis das empresas e do Projeto de Patrocínio a Reitoria e 

Coordenação do Projeto Cultural 

 Busca de patrocínio 

 

Ensaio de Proposta 

O Projeto Cultural UNISANTOS quer expandir, quebrar fronteiras e 

realizar projetos maiores em 2011 com o objetivo de proporcionar ampliar sua área 

de atuação e realizar uma integração maior entre alunos, funcionários e comunidade 

com atividades de cunho artístico e, assim difundir de maneira inovadora o conceito 

de cultura. Para embasar a estrutura funcional e dar credibilidade conta com a 

participação de personalidades renomadas no meio artístico, e também três 

profissionais, estudantes e especialistas na área.  

Os eventos contam com a cobertura do Projeto Cultural em redes sociais 

e em mídias digitais (YouTube, Twitter, Facebook e Orkut), o que com certeza gera 

exposição sobre marcas e empresas presentes, além de, quando realizados na 
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universidade, a promoção dos eventos proporcionará contato direto entre a marca e 

o público de interesse. 

As empresas interessadas em associar sua marca a este projeto da 

comunidade cultural podem participar por meio de cotas de patrocínio 

Veja a seguir qual a melhor opção para expor sua marca 

 

Cota Diamante 

 Selo nos materiais entregues aos participantes, nas demais mídias de 

divulgação do evento, sob a chancela de patrocínio. 

 Logotipo na introdução de cada um dos vídeos disponibilizados online. 

 Selo fixo na seção “Patrocinadores” do site oficial do evento  

 Logotipo grande nos banners e cartazes de divulgação presentes no local do 

evento. 

 Seis spots de 30” em vídeo – fornecido pelo patrocinador –para divulgação do 

patrocinador no telão, no início de cada período do evento  

 Trinta ingressos para acesso aos três dias do evento (transporte e 

hospedagem não inclusos). 

 Disponibilização de espaço categoria diamante para estande (ou similar) para 

promoção presencial de produtos, serviços e iniciativas do patrocinador. 

 

 

Investimento R$ 

 

Cota Ouro 

 Selo no material distribuído sob a chancela de patrocínio. 

 Nome da empresa impresso nas demais mídias de divulgação do evento. 

 Selo fixo na seção de Apoios do site oficial do evento  

 Logotipo médio nos banners e cartazes de divulgação presentes no local do 

evento. 
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 Dez ingressos para acesso aos três dias do evento (transporte e hospedagem 

não inclusos). 

 Disponibilização de espaço categoria ouro para estande (ou similar) para 

promoção presencial de produtos, serviços e iniciativas 

 

Investimento R$ 

 

Cota Prata 

 Selo no material distribuídos aos participantes sob a chancela de apoios 

 Nome da empresa impresso nas demais mídias de divulgação do evento. 

 Nome da empresa na seção de apoios do site oficial do evento  

 Cinco ingressos para acesso aos dias do evento (transporte e hospedagem 

não inclusos). 

 

Investimento R$ 

 

 

Projetos Especiais & Mídia 

Especiais (Sob Consulta) 

Estamos abertos a oportunidades que engrandeçam o evento e que 

sejam inovadoras,como: 

 Adote um palestrante: 

Contribua com as despesas de viagem e hospedagem de um palestrante 

indicado pela organização do evento. 

 Adote uma sala de Workshop: 

Sugira um treinamento a ser realizado por profissionais de sua empresa 

durante os dias do evento -- sujeito a análise técnica. 

 Distribuição de Material: 

Inclusão de material junto aos folhetos distribuídos durante as ações do 

Projeto Cultural. 
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Apoio De Mídia 

Divulgue O EVENTO no seu veículo e tenha o nome da empresa na 

seção de Apoiadores do site do Projeto Cultural UniSantos 
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11 CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 TABELA ORÇAMENTÁRIA 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhar o fortalecimento da marca do Projeto Cultural é um desafio. 

Desenvolver um projeto de comunicação estratégica para um cliente com a trajetória 

estabelecida na área cultural é uma conquista.  

Para que o plano pudesse ser estruturado de maneira adequada foi de 

suma importância o referencial teórico, o desenvolvimento da pesquisa, a entrevista 

com profissionais da área Publicidade e Propaganda, além da análise dos dados da 

pesquisa aplicada com alunos e funcionários. O projeto foi construído sobre toda 

esta análise para que pudesse ser o mais fidedigno possível.  

Nesse trabalho de conclusão de curso registra-se várias ações simples, 

mas focadas ao público alvo da Universidade Católica de Santos e do Projeto 

Cultural UNISANTOS. Com a utilização de linguagens e veículos que permitem um 

conhecimento e aceitação mais rápida pelo público de interesse, abrindo as portas 

para outras ações contínuas. 

Exprime a necessidade em se trabalhar a Comunicação, realizada por um 

profissional de comunicação com habilitação em Relações Públicas. 

Fundamentando cada vez mais seu propósito e importância no desenvolvimento de 

ações para com o público essencial constitutivo, não constitutivo e as redes de 

interferência. 

A dupla crê que as ações propostas neste projeto se implantadas pela 

Universidade Católica de Santos ajudará a fortalecer a marca, reposicionar e 

consolidar o Projeto Cultural UNISANTOS, como promotor de cultura e arte no 

ambiente universitário. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

Você trabalha na Universidade Católica de Santos? Qual sua função/setor? 

_________________________________________________________________ 

 

Você cursa ou cursou faculdade na UNISANTOS?  (   ) sim    (    ) não 

 

1 - Já participou ou participa como instrumentista de algum grupo de música 

clássica?   

(   ) sim    (    ) não 

Que instrumento toca? _____________________________________________ 

Há quanto tempo?   

(  ) menos de um ano       (  ) 1 a 4 anos        

(  ) 5 a 9 anos      (  ) mais de dez anos  

 

2 - Já participou ou participa como voz de algum coral ou grupo de música 

clássica?     

 (   ) sim    (    ) não 

Há quanto tempo?  

(  ) menos de um ano       (  ) 1 a 4 anos        

(  ) 5 a 9 anos                (  ) mais de dez anos  

 

3 - Já participou ou participa de algum grupo de teatro?   

 (   ) sim   (   ) não 

Qual? ____________________________________________________________ 

Por quanto tempo?   

(  ) menos de um ano       (  ) 1 a 4 anos       

(  ) 5 a 9 anos                                           (  ) mais de dez anos 

 

4 - Já ouviu falar sobre o “Projeto Cultural UNISANTOS”?    (   ) sim   (   ) não 

Se sim, por qual veículo soube?  
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(   ) No site da universidade/informativo UNISANTOS (   ) Funcionários 

(   ) Impressos (banners, jornal, folhetos, etc.)  (   ) Amigos 

(   ) Na própria faculdade (Administração)  (   ) Outros meios

  

5 – Participa ou já participou de algum projeto desenvolvido pela UNISANTOS? 

Qual?__________________________________________________________ 

 

6 - Já foi em algum evento cultural promovido pela UNISANTOS? Qual? Em 

que ano?___________________________________________________________ 

 

7 – Tendo em pauta as opções abaixo, por qual motivo participaria do Projeto 

Cultural? 

(  ) Gostaria de ser voluntário          (  ) Teria Bolsa-cultura 

(  ) Gosto das atividades           (  ) Receberia algum valor por   

                                                                             apresentação 

(  ) Porque meus amigos fazem          (  ) Outros motivos. Quais?  

(  ) Não participaria              

  

 

Idade:   (  ) 16 a 21 anos (  ) 22 a 27 anos   

             (  ) 28 a 33 ano (  ) 34 a 39 anos      

             (  ) Mais de 40 anos 
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ANEXO III 

Lei Rouanet 

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991. 

 

Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 
de julho de 1986, institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá 
outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

        Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a 
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

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

        II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

        III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 
respectivos criadores; 

        IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

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

        VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 
brasileiro; 

        VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais 
de outros povos ou nações; 

        VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

        IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

        Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.313-1991?OpenDocument
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        I - Fundo Nacional da Cultura (FNC); 

        II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); 

        III - Incentivo a projetos culturais. 

        Parágrafo único. Os incentivos criados pela presente lei somente serão 
concedidos a projetos culturais que visem a exibição, utilização e circulação públicas 
dos bens culturais deles resultantes, vedada a concessão de incentivo a obras, 
produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos 
privados ou a coleções particulares. 

        § 1o  Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos 
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes 
sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a público pagante, 
se cobrado ingresso.(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.646, de 2008) 

        § 2o  É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros 
decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos 
privados que estabeleçam limitações de acesso. (Incluído pela Lei nº 11.646, de 
2008) 

        Art. 3° Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1° desta lei, os 
projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do Pronac 
atenderão, pelo menos, um dos seguintes objetivos: 

        I - incentivo à formação artística e cultural, mediante: 

        a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no 
exterior, a autores, artistas e técnicos      brasileiros ou estrangeiros residentes no 
Brasil; 

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

        c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, 
destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da 
cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos; 

        II - fomento à produção cultural e artística, mediante: 

        a) produção de discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução 
fonovideográfica de caráter cultural; 

        a) produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta e média 
metragem e filmes documentais, preservação do acervo cinematográfico bem assim 
de outras obras de reprodução videofonográfica de caráter cultural; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11646.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11646.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11646.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2228-1.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2228-1.htm#art52
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        b) edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes; 

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

        d) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural 
destinados a exposições públicas no País e no exterior; 

        e) realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou 
congêneres; 

        III - preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, mediante: 

        a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento 
de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas 
coleções e acervos; 

        b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e 
demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos; 

        c) restauração de obras de artes e bens móveis e imóveis de reconhecido valor 
cultural; 

        d) proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais; 

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

        a) distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e 
artísticos; 

        b) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte e de seus 
vários segmentos; 

        c) fornecimento de recursos para o FNC e para fundações culturais com fins 
específicos ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de caráter 
cultural; 

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

        a) realização de missões culturais no país e no exterior, inclusive através do 
fornecimento de passagens; 

        b) contratação de serviços para elaboração de projetos culturais; 

        c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pela 
Secretaria da Cultura da Presidência da República - SEC/PR, ouvida a Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC. 
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        c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo 
Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura. 
(Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

CAPÍTULO II 
Do Fundo Nacional da Cultura (FNC) 

        Art. 4° Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei n° 7.505, 
de 2 de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cultura 
(FNC), com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais 
compatíveis com as finalidades do Pronac e de: 

        I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem aplicados 
na execução de projetos culturais e artísticos; 

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

        III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o 
aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da cultura, a 
criatividade e a diversidade cultural brasileira; 

        IV - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico 
brasileiro; 

        V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos 
interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de 
atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos 
através de seus aspectos sócio-culturais e a priorização de projetos em áreas 
artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos 
próprios. 

        § 1º O FNC será administrado pela Secretaria da Cultura da Presidência da 
República - SEC/PR e gerido por seu titular, assessorado por um comitê constituído 
dos diretores da SEC/PR e dos presidentes das entidades supervisionadas, para 
cumprimento do Programa de Trabalho Anual aprovado pela Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura - CNIC de que trata o art. 32 desta Lei, segundo os princípios 
estabelecidos nos artigos 1º e 3º da mesma. 
        § 2º Os recursos do FNC serão aplicados em projetos culturais submetidos com 
parecer da entidade supervisionada competente na área do projeto, ao Comitê 
Assessor, na forma que dispuser o regulamento. 

        § 1o  O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu 
titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios 
estabelecidos nos arts. 1o e 3o. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 2o  Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após 
aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da 
Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7505.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7505.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
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        § 3° Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente 
pelas entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira à SEC/PR. 

        § 4° Sempre que necessário, as entidades supervisionadas utilizarão peritos 
para análise e parecer sobre os projetos, permitida a indenização de despesas com 
o deslocamento, quando houver, e respectivos pró-labore e ajuda de custos, 
conforme ficar definido no regulamento. 

        § 5° O Secretário da Cultura da Presidência da República designará a unidade 
da estrutura básica da SEC/PR que funcionará como secretaria executiva do FNC. 

        § 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de 
manutenção administrativa da SEC/PR. 

        § 6o  Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de 
manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou 
locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do 
Fundo. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 7° Ao término do projeto, a SEC/PR efetuará uma avaliação final de forma a 
verificar a fiel aplicação dos recursos, observando as normas e procedimentos a 
serem definidos no regulamento desta lei, bem como a legislação em vigor. 

        § 8° As instituições públicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC e 
executoras de projetos culturais, cuja avaliação final não for aprovada pela SEC/PR, 
nos termos do parágrafo anterior, ficarão inabilitadas pelo prazo de três anos ao 
recebimento de novos recursos, ou enquanto a SEC/PR não proceder a reavaliação 
do parecer inicial. 

        Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de 
duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos 
reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes 
recursos: 

        I - recursos do Tesouro Nacional; 

        II - doações, nos termos da legislação vigente; 

        III - legados; 

        IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 
organismos internacionais; 

        V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo 
IV e o presente capítulo desta lei; 

        VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente 
capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
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        VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a 
que se refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a 
respectiva origem geográfica regional; 

        VIII - um por cento da arrecadação bruta das loterias federais, deduzindo-se 
este valor do montante destinado aos prêmios; 

        VIII - um por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e 
loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, 
deduzindo-se este valor do montante destinados aos prêmios; (Redação dada pela 
Lei nº 9.312, de 1996)    (Regulamento) 

        VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e 
loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, 
deduzindo-se este valor do montante destinados aos prêmios; (Redação dada pela 
Lei nº 9.999, de 2000)  

        IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a 
título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no 
mínimo, lhes preserve o valor real; 

        X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a 
legislação vigente sobre a matéria; 

        XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, 
unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central 
do Brasil; 

        XII - saldos de exercícios anteriores; XIII recursos de outras fontes. 

        Art. 6° O FNC financiará até oitenta por cento do custo total de cada projeto, 
mediante comprovação, por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica de 
direito público, da circunstância de dispor do montante remanescente ou estar 
habilitado à obtenção do respectivo financiamento, através de outra fonte 
devidamente identificada, exceto quanto aos recursos com destinação especificada 
na origem. 

        § 1° (Vetado) 

        § 2° Poderão ser considerados, para efeito de totalização do valor restante, 
bens e serviços oferecidos pelo proponente para implementação do projeto, a serem 
devidamente avaliados pela SEC/PR. 

        Art. 7° A SEC/PR estimulará, através do FNC, a composição, por parte de 
instituições financeiras, de carteiras para financiamento de projetos culturais, que 
levem em conta o caráter social da iniciativa, mediante critérios, normas, garantias e 
taxas de juros especiais a serem aprovados pelo Banco Central do Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8167.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9312.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9312.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/D2290.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9999.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9999.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep813L8313-91.pdf
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CAPÍTULO III 
Dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) 

        Art. 8° Fica autorizada a constituição de Fundos de Investimento Cultural e 
Artístico (Ficart), sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 
caracterizando comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos culturais 
e artísticos. 

        Art. 9º São considerados projetos culturais e artísticos, para fins de aplicação 
de recursos dos FICART, além de outros que assim venham a ser declarados pela 
CNIC: 

        Art. 9o  São considerados projetos culturais e artísticos, para fins de aplicação 
de recursos do FICART, além de outros que venham a ser declarados pelo 
Ministério da Cultura: (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

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

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

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

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

         V - outras atividades comerciais ou industrias, de interesse cultural, assim 
considerados pela SEC/PR, ouvida a CNIC. 

        V - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim 
consideradas pelo Ministério da Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        Art. 10. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, ouvida a SEC/PR, 
disciplinar a constituição, o funcionamento e a administração dos Ficart, observadas 
as disposições desta lei e as normas gerais aplicáveis aos fundos de investimento. 

        Art. 11. As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob a forma nominativa ou 
escritural, constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei n° 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976. 

        Art. 12. O titular das quotas de Ficart: 

        I - não poderá exercer qualquer direito real sobre os bens e direitos integrantes 
do patrimônio do fundo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6385.htm
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        II - não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, 
relativamente aos empreendimentos do fundo ou da instituição administradora, salvo 
quanto à obrigação de pagamento do valor integral das quotas subscritas. 

        Art. 13. A instituição administradora de Ficart compete: 

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

        II - responder pessoalmente pela evicção de direito, na eventualidade da 
liquidação deste. 

        Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Ficart ficam isentos 
do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza. (Vide Lei nº 8.894, de 1994) 

        Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob 
qualquer forma, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à 
alíquota de vinte e cinco por cento. 

        Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência na fonte de que trata este 
artigo, os rendimentos distribuídos a beneficiário pessoas jurídica tributada com 
base no lucro real, os quais deverão ser computados na declaração anual de 
rendimentos. 

        Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não 
tributadas com base no lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou 
resgate de quotas dos Ficart, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, à 
mesma alíquota prevista para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou 
resgate de quotas de fundos mútuos de ações. 

        § 1° Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de cessão 
ou resgate da quota e o custo médio atualizado da aplicação, observadas as datas 
de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legislação pertinente. 

        § 2° O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou cessão, 
sendo permitida a compensação do prejuízo havido em uma operação com o lucro 
obtido em outra, da mesma ou diferente espécie, desde que de renda variável, 
dentro do mesmo exercício fiscal. 

        § 3° O imposto será pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês 
subseqüente àquele em que o ganho de capital foi auferido. 

        § 4° Os rendimentos e ganhos de capital a que se referem o caput deste artigo 
e o artigo anterior, quando auferidos por investidores residentes ou domiciliados no 
exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos da 
legislação aplicável a esta classe de contribuintes. 

        Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artigos precedentes somente incide 
sobre os rendimentos decorrentes de      aplicações em Ficart que atendam a todos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8894.htm#art10
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os requisitos previstos na presente lei e na respectiva regulamentação a ser baixada 
pela Comissão de Valores Mobiliários. 

        Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por Ficart, que 
deixem de atender aos requisitos específicos desse tipo de fundo, sujeitar-se-ão à 
tributação prevista no artigo 43 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

CAPÍTULO IV 
Do Incentivo a Projetos Culturais 

        Art. 18 Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às 
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a 
Renda a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais 
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, de 
caráter privado, como através de contribuições ao FNC, nos termos do artigo 5º 
inciso II desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 
1º desta Lei, em torno dos quais será dada prioridade de execução pela CNIC. 

        Art. 18.  Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará 
às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre 
a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais 
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, 
como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, 
desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 1o  Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias 
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados 
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação 
do imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        b) patrocínios. (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 2o  As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão 
deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como 
despesa operacional.(Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 3o  As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o, 
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 
1999)    
        a) artes cênicas; (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)    
        b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Incluída pela Lei nº 9.874, 
de 1999)    
        c) música erudita ou instrumental; (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)    
        d) circulação de exposições de artes plásticas; (Incluída pela Lei nº 9.874, de 
1999)     
        e) doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus. (Incluída pela 
Lei nº 9.874, de 1999)   
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        § 3o  As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o, 
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

        a) artes cênicas; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

        b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

        c) música erudita ou instrumental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.228-1, de 2001) 

        d) exposições de artes visuais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-
1, de 2001) 

        e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e 
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para 
a manutenção desses acervos; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 2001)         

        f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média 
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (Incluída pela Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

        g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (Incluída pela Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

        h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão 
funcionar também como centros culturais comunitários, em Municípios com menos 
de 100.000 (cem mil) habitantes. (Incluído pela Lei nº 11.646, de 2008) 

       Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados à SEC/PR, 
ou a quem esta delegar a atribuição, acompanhados de planilha de custos, para 
aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC e posterior 
encaminhamento à CNIC para decisão final. 
        § 1º No prazo máximo de noventa dias do seu recebimento poderá a SEC/PR 
notificar o proponente do projeto de não fazer jus aos benefícios pretendidos, 
informando os motivos da decisão. 
        § 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá recurso à CNIC, 
que deverá decidir no prazo de sessenta dias. 

        Art. 19.  Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao 
Ministério da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do 
orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do 
PRONAC. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 1o  O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha 
aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias. (Redação dada pela Lei nº 
9.874, de 1999) 
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        § 2o  Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de 
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 
sessenta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

        § 3° (Vetado) 

        § 4° (Vetado) 

        § 5° (Vetado) 

        § 6° A aprovação somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo 
o título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado 
para obtenção de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização. 

        § 7º A SEC/PR publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o montante de 
recursos autorizados no exercício anterior pela CNIC, nos termos do disposto nesta 
Lei, devidamente discriminados por beneficiário. 

        § 7o  O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o 
montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal 
no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. (Redação dada 
pela Lei nº 9.874, de 1999) 

        § 8o  Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-
concentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de 
recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela 
disponibilidade do valor absoluto anual de renúncia fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.874, 
1999) 

        Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serão, durante sua 
execução, acompanhados e avaliados pela SEC/PR ou por quem receber a 
delegação destas atribuições. 

        § 1° A SEC/PR, após o término da execução dos projetos previstos neste 
artigo, deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação 
correta dos recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de 
até três anos. 

        § 2º Da Decisão da SEC/PR caberá recurso à CNIC, que decidirá no prazo de 
sessenta dias. 

        § 2o  Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de 
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 
sessenta dias.(Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 3° O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as 
contas do Presidente da República análise relativa a avaliação de que trata este 
artigo. 
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        Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este Capítulo 
deverão comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, e SEC/PR, os aportes financeiros realizados e 
recebidos, bem como as entidades captadoras efetuar a comprovação de sua 
aplicação. 

        Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser objeto 
de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural. 

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

        I - (Vetado) 

        II - patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a 
cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem 
a transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica de 
atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3° desta lei. 

        § 1o  Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de qualquer 
vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio que efetuar. 

        § 2o  As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao recolhimento 
do Imposto sobre a Renda na fonte. 

        Art. 24.  Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a doações, nos termos do 
regulamento: 

        I - distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural 
por pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais; 

        II - despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de 
conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse 
legítima, tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes 
disposições: 

        a) preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, 
das normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e orçamentos de que 
trata este inciso; 

        b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e respectivos orçamentos de 
execução das obras; 

        c) posterior certificação, pelo referido órgão, das despesas efetivamente 
realizadas e das circunstâncias de terem sido as obras executadas de acordo com 
os projetos aprovados. 

        Art. 25.  Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas, de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as 
formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e 
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proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação 
da realidade cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em 
geral, que permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, 
compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos: 

        I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres; 

        II - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e 
congêneres; 

        III - literatura, inclusive obras de referência; 

        IV - música; 

        V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 
congêneres; 

        VI - folclore e artesanato; 

        VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, 
bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos; 

        VIII - humanidades; e 

        IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial. 

        Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os segmentos culturais 
do inciso II deste artigo deverão beneficiar, única e exclusivamente, produções 
independentes conforme definir o regulamento desta Lei. 

        Parágrafo único.  Os projetos culturais relacionados com os segmentos do 
inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções 
independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter não 
comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão. (Redação dada pela Lei nº 
9.874, de 1999) 

        Art. 26.  O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na 
declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em favor 
de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei, tendo como 
base os seguintes percentuais: (Vide arts. 5º e 6º, Inciso II da Lei nº 9.532 de, 1997) 

        I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por 
cento dos patrocínios; 

        II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta 
por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios. 

        § 1o  A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as 
doações e patrocínios como despesa operacional. 
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        § 2o  O valor máximo das deduções de que trata o caput deste artigo será 
fixado anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da 
renda tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real. 

        § 3o  Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros 
benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades 
de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas. 

        § 4o  (VETADO) 

        § 5o  O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de preservação do valor real 
das contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este Capítulo. 

        Art. 27.  A doação ou o patrocínio não poderá ser efetuada a pessoa ou 
instituição vinculada ao agente. 

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

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

        b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os 
dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, acionistas 
ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador, nos termos da 
alínea anterior; 

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

        § 2º. Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou patrocinador, desde que, devidamente constituídas e em 
funcionamento, na forma da legislação em vigor e aprovadas pela CNIC. 

        § 2o  Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em 
funcionamento, na forma da legislação em vigor. (Redação dada pela Lei nº 9.874, 
de 1999) 

        Art. 28.  Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta Lei poderá ser feita 
através de qualquer tipo de intermediação. 

        Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à elaboração de 
projetos para obtenção de doação, patrocínio ou investimentos não configura a 
intermediação referida neste artigo. 

        Parágrafo único.  A contratação de serviços necessários à elaboração de 
projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou investimento, bem como a 
captação de recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, 
não configura a intermediação referida neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
9.874, de 1999) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep813L8313-91.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9874.htm#art1


148 
 

        Art. 29.  Os recursos provenientes de doações ou patrocínios deverão ser 
depositados e movimentados, em conta bancária específica, em nome do 
beneficiário, e a respectiva prestação de contas deverá ser feita nos termos do 
regulamento da presente Lei. 

        Parágrafo único.  Não serão consideradas, para fins de comprovação do 
incentivo, as contribuições em relação às quais não se observe esta determinação. 

        Art. 30.  As infrações aos dispositivos deste capítulo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, sujeitarão o doador ou patrocinador ao pagamento do valor 
atualizado do Imposto sobre a Renda devido em relação a cada exercício financeiro, 
além das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação que rege a 
espécie. 

        Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente 
responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica 
propositora do projeto. 

        § 1o  Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por 
inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do 
projeto. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 9.874, de 1999) 

        § 2o  A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da 
proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de 
novos incentivos, até a efetiva regularização. (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)  

        § 3o  Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, 
cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.874, de 1999)  

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 31.  Com a finalidade de garantir a participação comunitária, a 
representação de artista e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e a 
organização nacional sistêmica da área, o Governo Federal estimulará a 
institucionalização de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos Estados, e nos 
Municípios. 

        Art. 32.  Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - CNIC, com 
a seguinte composição: 

        I - o Secretário da Cultura da Presidência da República; 

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

        III - o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de Cultura 
das Unidades Federadas; 

        IV - um representante do empresariado brasileiro; 
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        V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e 
artísticos de âmbito nacional. 

        § 1o  A CNIC será presidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo 
que, para fins de desempate terá o voto de qualidade. 

        § 2o  Os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes a que se 
referem os incisos IV e V deste artigo, assim como a competência da CNIC, serão 
estipulados e definidos pelo regulamento desta Lei. 

        Art. 33.  A SEC/PR, com a finalidade de estimular e valorizar a arte e a cultura, 
estabelecerá um sistema de premiação anual que reconheça as contribuições mais 
significativas para a área: 

        I - de artistas ou grupos de artistas brasileiros ou residentes no Brasil, pelo 
conjunto de sua obra ou por obras individuais; 

        II - de profissionais da área do patrimônio cultural; 

        III - de estudiosos e autores na interpretação crítica da cultura nacional, através 
de ensaios, estudos e pesquisas. 

        Art. 34.  Fica instituída a Ordem do Mérito Cultural, cujo estatuto será aprovado 
por Decreto do Poder Executivo, sendo que as distinções serão concedidas pelo 
Presidente da República, em ato solene, a pessoas que, por sua atuação 
profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura, mereçam 
reconhecimento. (Regulamento) 

        Art. 35.  Os recursos destinados ao então Fundo de Promoção Cultural, nos 
termos do art. 1o, § 6o, da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, serão recolhidos ao 
Tesouro Nacional para aplicação pelo FNC, observada a sua finalidade. 

        Art. 36.  O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, no exercício de suas atribuições específicas, fiscalizará a 
efetiva execução desta Lei, no que se refere à aplicação de incentivos fiscais nela 
previstos. 

        Art. 37.  O Poder Executivo a fim de atender o disposto no art. 26, § 2o, desta 
Lei, adequando-o às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviará, no 
prazo de 30 dias, Mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o total da 
renúncia fiscal e correspondente cancelamento de despesas orçamentárias. 

        Art. 38.  Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no caso de desvio 
de objeto, será aplicada, ao doador e ao beneficiário, multa correspondente a duas 
vezes o valor da vantagem recebida indevidamente. 

        Art. 39.  Constitui crime, punível com a reclusão de dois a seis meses e multa 
de vinte por cento do valor do projeto, qualquer discriminação de natureza política 
que atente contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística, de 
consciência ou crença, no andamento dos projetos a que se refere esta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7505.htm#art1§6
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        Art. 40.  Constitui crime, punível com reclusão de dois a seis meses e multa de 
vinte por cento do valor do projeto, obter redução do imposto de renda utilizando-se 
fraudulentamente de qualquer benefício desta Lei. 

        § 1o  No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime o acionista controlador 
e os administradores que para ele tenham concorrido. 

        § 2o  Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores 
em função desta Lei, deixa de promover, sem justa causa, atividade cultural objeto 
do incentivo. 

        Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, Regulamentará a 
presente lei. 

        Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 
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ANEXO IV 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áudio – Antonio Fernando 
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Áudio - Especialistas 
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Depoimento 

Antônio Fernando c. Santos 
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Depoimento 

Claudio José Santos 

 

 


