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Grupo Votorantim

Bahamas

Argentina

Peru

Bolívia

Colômbia

Austrália

Presente em mais de 300 municípios
Brasil

Estados 
Unidos

Canadá

Cingapura

ChinaAlemanhaBélgica

Suíça

Inglaterra

Faturamento líquido de   
R$ 30,4 bilhões em 2007

9 Unidades de Negócio 
em 15 países 60 mil funcionários



Criado em 2002

Organiza, qualifica e alinha a 
atuação sociocultural do Grupo

Foco no Jovem

Instituto Votorantim

Dados de 2007

Foco no Jovem

R$ 44,8 milhões investidos

103 projetos 

300 municípios brasileiros





Conceito

Interesse
público

Atuação nas áreas 
social, cultural, 

ambiental, esportiva

Fonte: Significa Interesse
empresarial

Equilíbrio entre os interesses público e empresarial



Públicos

Que públicos queremos beneficiar 
direta e indiretamente com nossos 

patrocínios?

Objetivos

O que a empresa espera com seu 
programa cultural? Reputação? 
Visibilidade? Relacionamento?

Elaborando um programa cultural

Planejamento

Atributos

Que atributos de marca queremos 
expressar por meio dos nossos 

patrocínios?

Linha de atuação
Foco

Em que área ou causa vamos 
atuar? Como contribuir para a 
área? Como nos diferenciar? 

Princípios

Que premissas e restrições 
devemos considerar?

Localização

Em que região geográfica 
queremos atuar direta e 

indiretamente?

Investimento

Qual o valor do investimento? 
Quanto destinar a propriedades, 
gestão, comunicação e aferição?

Gestão

Quem cuidará da implementação 
do programa? Como 

selecionaremos os projetos?

Comunicação

Como divulgar a atuação? Para 
que públicos? Quais conteúdos? 

Com que ferramentas? 

Linha de atuação



Elaboração do Programa Cultural

DEMANDA
ANÁLISE
INTERNA

Benefício a populações 
de baixa renda

Abrangência nacional

Uso responsável das 
Leis de Incentivo à 
Cultura (alinhamento a 
políticas públicas)

Alinhar atuação cultural das 
empresas do Grupo

ANÁLISE 
EXTERNA

empresas do Grupo

Expressar a identidade do Grupo

Ter um programa de referência

Alto investimento em produção cultural

Baixos índices de práticas culturais

DEMOCRATIZAÇÃO
CULTURAL



ACESSO

Produção

Programa de Democratização Cultural 
Votorantim

Apoio a projetos que tornem a população 

participante da cultura, possibilitando 

acesso a experiências artísticas

ACESSO

DEMOCRATIZAÇÃO
CULTURAL



Justificativa

ACESSO
Produção

Em 2007, 94% dos brasileiros não foram ao teatro; 92% não foram a 
nenhuma exposição; 83% não foram ao cinema; 80% não foram a shows nenhuma exposição; 83% não foram ao cinema; 80% não foram a shows 
de música. (Pesquisa “O Hábito de Lazer Cultural do Brasileiro” – Ipsos/Fecomercio)

91% dos municípios brasileiros não possuem sala de cinema. (IBGE, 2006)

60% dos jovens brasileiros nunca foram ao cinema. (Unesco, 2004)

Na área de literatura, são lançadas por mês 1.200 obras gerais no País. 
Por outro lado, mais de mil municípios não possuem sequer uma 
biblioteca. (Carta Capital, 2008)



Justificativa

Fonte: Carta Capital, 2008



Justificativa

Equipamentos culturais População jovem

Fonte: Pesquisa "O uso do tempo livre e as práticas culturais na Região Metropolitana de São Paulo - CEBRAP (2005)



Programa de Democratização Cultural 
Votorantim

Artes cênicas

Artes visuais

Cinema e vídeo

QUALQUER 
ÁREA

Literatura

Música

Patrimônio

Formação de público: exibição, 
circulação, difusão, distribuição, 
programação cultural

Formação artística: profissionalização de 
jovens 

Educação para as artes: práticas 
culturais, capacitação de mediadores

QUALQUER 
ABORDAGEM



Programa de Democratização Cultural 
Votorantim

Uma seleção por ano

R$ 4 milhões a cada seleção

Regulamento e formulário de inscrição na internet

Leis Rouanet ou Audiovisual

Avaliação por comissão técnica independente

SELEÇÃO 
PÚBLICA

Antecedência de um ano

População de baixa renda, principalmente jovens

Conteúdos e linguagem atrativos

Locais de acesso facilitado

Regiões com poucas oportunidades culturais

Gratuidade

FOCO NO 
ACESSO



Caravana do Cinema 
Brasileiro: sessões 

gratuitas em 32 municípios 
sem salas de cinema



Expedição Vaga Lume: instalação 
de bibliotecas comunitárias e 

formação de mediadores de leitura 
em 4 Estados da Amazônia



Embarque na Leitura: 
empréstimo gratuito de 

livros em estação de Metrô 
de São Paulo



Encontro Marcado com 
Fernando Sabino: versão 

itinerante da exposição de 
BH em 10 cidades do 

interior de MG e SP



Concertos pelo Brasil: 90 
apresentações em 43 

cidades de 12 Estados 
para 40 mil pessoas



Resultados

Interesse
público

Programa de 
Democratização 

Interesse
empresarial

Cultural Votorantim



Funcionários

Orientação eficaz a proponentes

Apropriação dos projetos pelas 
empresas do Grupo

Domínio sobre o Programa

Valorização do tema



Proponentes do meio cultural

Seleção Pública de Projetos

Inscrições de Projetos 
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* inscrições de todos os Estados brasileiros



Imprensa Nacional

170 matérias
espontâneas 2007 
(aumento de 209%

em relação a 
2006)



Imprensa Regional

170 matérias
espontâneas 2007 
(aumento de 209%

em relação a 
2006)



Formadores de opinião da área cultural

1.748 inscrições para 750 vagas

598 acessos ao hotsite

Percepção pública e associação da 
marca ao tema

Convites para realização de palestras

De 3 para 10 mil assinantes, com 
recusa quase nula

24 edições em 2007: 80 entrevistados, 
40 matérias exclusivas e 9 artigos 
inéditos



Construção de relacionamento

Secretarias de Cultura Municipais, 
Estaduais e MinC

Fórum Paulista dos Pontos de Cultura

Governo

Fórum Paulista dos Pontos de Cultura

Parceria com Secom e Sebrae

Cartas de agradecimento de Prefeituras

Apoio direto do poder público local em 
muitos projetos



Construção de relacionamento

Governo

Juiz de Fora/MG

Barra Mansa/RJ

Sobral/CE



50 projetos

Todos os Estados 

Todas as áreas artísticas

Comunidade

Conteúdos renomados e regionais

Pequeno, médio e grande portes

R$ 25 milhões investidos em 2007



Linha de atuaçãoAtuação planejada

Concluindo...

Investimento

Qual o valor do investimento? 
Quanto destinar a propriedades, 
gestão, comunicação e aferição?

Gestão

Como selecionaremos projetos? 
Seleção pública, dirigida, escolha 

direta ou projeto próprio

Comunicação

Como divulgar a atuação? Para 
que públicos? Quais conteúdos? 

Com que ferramentas? 

Benefícios para empresa 
e meio cultural



Benefícos para a empresa

1 Trata a questão de forma estratégica

2 Permite trabalhar de forma planejada

3 Profissionalismo no relacionamento com 
proponentes de projetos

4 Demonstra transparência

5 Organiza o recebimento de propostas de 
patrocínio



Benefícos para a empresa

6 Otimiza recursos
Definição prévia de equipe, carga de trabalho, atendimento a proponentes

7 Facilita o “não”
Foco e critérios de escolha de projetos são pré-definidos

8 Maior qualidade dos projetos escolhidos
Projetos sob medida ou avaliados/comparados com outros

9 Facilita a identificação de oportunidades
Ao dizer o que espera, recebe projetos mais ajustados ao foco

10 Dá coerência à atuação e gera ativos de 
comunicação



Benefícos para o meio cultural 
e proponentes de projetos

1 Preocupação benefício público + planejamento = 
foco em necessidades do meio cultural

2 Conhecimento prévio do foco e das regras ajuda a 
direcionar o esforço

3 Conhecimento da forma que a empresa espera 
receber as propostas

4 Conhecimento dos períodos de análise e divulgação 
de resultados

5 Maior segurança de que o projeto será avaliado por 
critérios técnicos e não por influência/relacionamento
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