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Resumo 

O Selo de Responsabilidade Cultural, projeto criado no Governo do Estado do Ceará 
(2003 – 2006), tinha como propósito a promoção do reconhecimento público às 
organizações que investiam no desenvolvimento das ações culturais no Estado do Ceará. 
O objetivo deste trabalho é entender a importância das políticas culturais de fomento, 
através do estudo de caso do Selo de Responsabilidade Cultural. A metodologia desta 
pesquisa é do tipo exploratória e bibliográfica. O instrumento de coleta de dados 
utilizado foi um questionário semi-estruturado, contendo perguntas abertas. Os 
resultados obtidos sugerem que as organizações contempladas incorporaram o conceito 
de responsabilidade cultural à filosofia e as práticas organizacionais, e que as mesmas  
investem no marketing cultural como estratégia de posicionamento institucional.  
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as políticas públicas implementadas pelos governos junto à sociedade, as 

políticas culturais se destacam pelo seu objeto de intervenção, compreendendo a 

manutenção, a construção e a (re-)significação de valores, crenças, ideologias, hábitos e 

costumes, deslocando o centro para as questões culturais e locais. A cultura não mais se 

restringe às suas expressões artísticas, sendo compreendida como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, de valorização da diversidade e de promoção da 

cidadania cultural (LEITÃO, 2003; PRESTES FILHO, 2002).  

Partindo-se desta concepção, uma série de programas e projetos tem sido 

elaborada por órgãos de governo – ministério e secretárias de cultura estaduais e 

municipais - no intuito de promover uma gestão estratégica de fomento à cultura 

nacional, historicamente submetida a um processo de restrição orçamentária em função 

da escala de prioridades políticas do Estado. Neste contexto, uma estratégia básica tem 

sido a formulação e a implementação de uma política pública voltada para o incentivo 
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ao desenvolvimento do mecenato privado e ao patronato estatal locais, como fontes 

primordiais de financiamento. 

Assim, a gestão estratégica de políticas públicas culturais tem como desafio o 

cumprimento de suas diretrizes, com fins coletivos, mobilizando recursos e diversos 

agentes de um mercado cultural que, no caso brasileiro, ainda se configura como 

incipiente no que se refere a sua profissionalização e infra-estrutura produtiva. Além 

disso, ela carece do desenvolvimento da responsabilidade social e cultural, no plano 

empresarial, tanto no campo do avanço da mentalidade como das estratégias e práticas 

implementadas.  

No Ceará, esta realidade se reafirma diante de um cenário reconhecidamente 

precário. O orçamento público estadual direcionado à pasta da cultura é o penúltimo 

dentre os orçamentos das demais secretarias de estado (SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO CEARÁ - SEPLAN,2005) . Soma-se a 

isto o fato do empresariado cearense ter uma percepção ainda limitada quanto ao seu 

papel no investimento na cultura como estratégia de fixação da sua imagem junto à 

sociedade, quanto ao seu papel social de empresa e quanto à possibilidade de 

planejamento tributário, posto que as leis de incentivo oferecem mecanismos de 

renúncia fiscal via investimento em projetos culturais.  

Ainda no caso do Ceará, o Governo do Estado na gestão de 2003 a 2006, dentro 

da sua política de fomento à cultura, instituiu o Selo de Responsabilidade Cultural, 

através da  Lei no. 13.426, de 30 de dezembro de 2003, com o fim de promover o 

reconhecimento público às “pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem 

fins lucrativos, que comprovadamente apóiem o desenvolvimento das ações culturais 

direcionadas ao engrandecimento cultural do Estado do Ceará”(SECRETARIA DA 

CULTURA DO CEARÁ - SECULT, 2005).  

Este trabalho se propõe a uma reflexão sobre a relevância de políticas culturais 

de fomento, através do estudo de caso do Selo de Responsabilidade Cultural como 

estratégia de disseminação do conceito de responsabilidade cultural e de promoção do 

investimento na cultura cearense, considerando: seus objetivos, sua metodologia de 

avaliação das ações culturais desenvolvidas pelas organizações candidatas; e a 

compreensão das organizações premiadas quanto aos resultados e benefícios obtidos 

com esse reconhecimento. 

O presente artigo segue o seguinte roteiro: primeiramente, são discutidos 

conceitos relativos à responsabilidade sócio-cultural,  às políticas culturais de fomento e 



ao marketing cultural; em seguida, é apresentado o estudo de caso do Selo de 

Responsabilidade Cultural, a partir da descrição do seu histórico, da sua metodologia e 

dos resultados alcançados nas suas três edições. As considerações finais realçam o grau 

de compreensão e de interpretação das leis econômicas do mercado e do comportamento 

empresarial pelo Governo, e a importância que a política pública tem desempenhado no 

desenvolvimento da responsabilidade social das empresas e da cultura cearense.  

2. RESPONSABILIDADE SÓCIO-CULTURAL  

O mundo dos negócios mudou dramaticamente nos anos recentes: a produção 

industrial cedeu espaço em grande parte para os setores de comércio e serviços; os 

consumidores passaram a demandar mais qualidade, preços competitivos e a adesão a 

uma série de filosofias sociais, ambientais e culturais. 

Um importante efeito da era Global é a capacidade de comunicação ampliada, de 

tal forma que eventos acontecidos em qualquer parte do mundo são transmitidos em 

segundos para lares nos mais recônditos cantos do planeta. Naisbitt (1994) aponta para a 

abertura de “janelas para o mundo” possível através do evento da Internet e de meios de 

comunicação global. Para ele, o mundo não estaria mais ou menos ético do que já 

esteve, mas apresenta a diferença de que se algum padrão ético é ferido em algum lugar, 

todos ficam sabendo. Diz o autor: 

A ignorância era uma aventura ou ao menos uma desculpa viável para a ausência de ação. Em 
meados do século XX, as noticias dos eventos em todo o mundo passaram atingir os nossos lares 
em questão de dias. Hoje assistimos ao desenrolar dos eventos em tempo real. Tornou-se bem 
mais difícil ignorar situações conhecidas de desrespeito aos padrões éticos ou morais 
(NAISBITT, 1994, p. X). 
 

O acesso a estas informações amplia a dimensão das responsabilidades de 

comunidades, indivíduos e empresas perante questões éticas e morais. O movimento de 

desnacionalização das empresas traz também resultados positivos, estimulando o 

desenvolvimento de novas práticas de gestão, processos de produção mais eficientes e 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Cada vez mais as empresas se deparam com pressões sociais que cobram destas 

a conservação do meio ambiente, o respeito aos direitos trabalhistas e a colaboração 

com projetos sociais e culturais, entre outros aspectos. O fortalecimento dos direitos do 

consumidor e a atuação de organizações não governamentais - ONGs também exercem 

importante papel, contribuindo para que as organizações procurem assumir uma postura 

socialmente responsável.  

A preocupação com a questão da responsabilidade social, entretanto, não 

representa tão somente uma resposta a pressões econômicas e sociais advindas do 



processo de globalização, mas assume raízes profundas em um mundo no qual o papel 

do Estado e o modelo econômico mundial estão sofrendo alterações, promovendo a 

constituição de um novo ethos empresarial. Desta forma, as grandes empresas passam a 

desenvolver ações ligadas a responsabilidade social agregando assim mais um 

diferencial à sua estratégia de atuação.  

Siegel e McWilliams (2001) definem a responsabilidade social corporativa 

(RSC) como um conjunto de ações que parecem oferecer ganhos sociais, além dos 

interesses básicos da empresa e do que é requerido por lei, significando que a mesma 

deve ir além dos limites legais da empresa. Análises destes autores revelam que existem 

alguns níveis de RSC que irão maximizar lucros enquanto satisfazem a demanda por 

RSC de múltiplos stakeholders (partes interessadas ou grupos de interesses) e propõem 

que o nível ideal de RSC pode ser determinado através de uma análise de custo 

benefício. Questões como impacto causado pela diferenciação de produtos e serviços e 

economias de escala ou escopo são levadas em consideração e sob este prisma os 

gerentes deveriam tratar a RSC como tratam todas as decisões de investimento.  

Segundo Carrol, (apud FERREL, 2001), a responsabilidade social incluiria 

responsabilidades econômicas (produção de bens e serviços das quais a sociedade 

necessita a um preço que possa garantir a continuidade dos negócios e a satisfação das 

obrigações com os investidores), responsabilidades legais (responsabilidade no 

cumprimento de leis estabelecidas juridicamente), responsabilidades éticas 

(comportamentos ou atividades que a sociedade espera das empresas e não estão 

codificados em leis) e responsabilidades filantrópicas (comportamentos e atividades 

desejados pela sociedade e que são ditados pelos valores empresariais, tendo como 

exemplo doações, obras beneficentes e apoio à cultura).  

Cada uma destas responsabilidades, quando assumidas isoladamente, 

correspondem a uma visão reducionista da responsabilidade social discutida como 

essencial à prática organizacional. A cada dia que passa, percebe-se o quanto à 

sociedade tem conquistado um amadurecimento relativo às questões de cidadania, 

compreendendo e demandando o cumprimento dos direitos e deveres pertinentes aos 

diversos atores sociais. Assim, as ações organizacionais não podem se restringir ao 

cumprimento da legalidade e à produção de riqueza, necessária para a sua 

sustentabilidade, mas devem ser implementadas sob diretrizes que contemplem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo, compreendendo o seu papel 

econômico, político, social, cultural e ambiental.  



Neste trabalho, o conceito de responsabilidade social é o ponto de partida para a 

discussão de uma cidadania corporativa desenvolvida a partir da dimensão cultural, 

trabalhada pelas organizações. Esta responsabilidade cultural não deve ser encarada 

como uma responsabilidade filantrópica (FERREL, 2001), dentro de uma pratica 

assistencialista, de “ajuda”, mas deve ser pensada como um conceito relacionado com a 

promoção  do desenvolvimento sócio-econômico do país. A cultura, num sentido amplo, 

vai muito além das expressões e produções artísticas de um povo, mas existe enquanto 

matriz de todo o seu processo de desenvolvimento. Assim, todo e qualquer processo de 

mudança econômica, política, social e ambiental passa e passará diretamente pela 

mudança cultural. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO E O MECENATO CULTURAL  

Não é recente a preocupação e o investimento dos poderes públicos em cultura, 

embora o volume de recursos e a ideologia que suportam estes investimentos sejam 

variáveis em função das políticas de governo estabelecidas e da conjuntura econômico-

social.  Fazendo um breve histórico da dinâmica das relações de investimento cultural 

realizadas pelo Estado e pela iniciativa privada percebemos motivos e objetivos 

diferentes.  

Remontando ao Império Romano, chegamos a Caius Cilnius Mecenas 

(ALMEIDA, 1994), ministro de Caio Júlio Augusto, imperador de Roma, que instituiu 

uma inédita política de relacionamento entre governo e sociedade. Para este ministro, 

poder e cultura não poderiam caminhar dissociados, sendo a cultura, juntamente com a 

filosofia, a grande legitimadora deste poder. Neste período Mecenas criou os chamados 

círculos de eruditos, formados por artistas e filósofos, que se colocavam como 

intermediários e disseminadores das idéias e ações imperiais. Estes círculos 

emprestavam sua credibilidade à ideologia governamental. Daí vem o termo mecenato, 

onde a arte é mantida através de subsídios que não do artista mas de outrem, interessado 

no desenvolvimento da mesma e nos benefícios auferidos pela associação da sua 

imagem a este tipo de manifestação.  

Na Europa Renascentista o mecenato alcançou o seu apogeu, sendo promovido 

tanto pelos monarcas, numa espécie de competição por prestígio e status, como pela 

burguesia, também em busca de prestígio e inserção social. Com a Revolução Industrial 

o processo de separação entre mecenato e poder se acelerou, para que com a virada do 

século XX novas relações se configurassem. O mecenato de capital se desenvolveu 

neste período, gradualmente, como uma nova modalidade de apoio às artes. A iniciativa 



privada passou a participar do processo de promoção da cultura contribuindo com 

recursos e demandando resultados, através da melhoria ou fixação de sua imagem 

institucional ou da utilização da arte como instrumento de promoção de vendas.  

No Brasil, o investimento privado na área cultural é bastante recente. Somente a 

partir de fins dos anos quarenta e início dos anos cinqüenta (WEFFORT, 1998) é que 

surgiram os primeiros exemplos deste tipo de ação. Como atores importantes deste 

período, merecem destaque: Francisco Matarazzo Sobrinho, Franco Zampari e Assis 

Chateaubriand. Os dois primeiros foram os criadores do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo – MAM, do Teatro Brasileiro de Comédia, da Cinemateca Brasileira e da Cia. 

Cinematográfica Vera Cruz. Matarazzo foi peça importante, inclusive, na criação da 

Fundação Bienal de São Paulo, além da formação do Museu de Arte Contemporânea – 

MAC. No caso de Chateaubriand, jornalista e proprietário da cadeia de jornais Diários 

Associados, deve-se a criação do Museu de Arte de São Paulo – MASP. Ações como 

estas foram o ponto de partida para ações semelhantes em outros estados do país, 

embora os exemplos brasileiros sejam ainda bastantes reduzidos neste sentido, frente à 

riqueza cultural do país. 

O grande divisor de águas, o grande impulsionador do investimento privado na 

cultura  do país, se deu com a criação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - 

PRONAC.  Este programa foi o responsável pela instituição da atual lei federal de 

incentivo fiscal à cultura, o que repercutiu mais tarde na implementação desta mesma 

política tanto no âmbito estadual como municipal.  

No Brasil, em decorrência do baixo poder aquisitivo da população, as grandes 

fontes de receita dos produtos e serviço culturais são provenientes do patronato estatal e 

do mecenato privado. Conforme dados do IBGE (2004), menos de 5% da população 

brasileira economicamente ativa (PEA) possui ganhos superiores a 20 salários-mínimos, 

o que denota uma faixa de consumo estreita e elitizada. Donde se conclui a importância 

das leis de incentivo fiscal como forma de estímulo para a captação de recursos para a 

promoção da atividade artística. 

No Ceará não é diferente, o investimento cultural se desenvolveu historicamente, 

e em grande parte, como uma iniciativa pública sendo reforçado pela iniciativa privada, 

principalmente, a partir da instituição das leis federal (Lei Rouanet) e estadual de 

incentivo à cultura. No período de 2002 a 2005, houve um incremento recorde no 

volume de recursos captados no Estado via Lei Rouanet, conforme pode ser observado 



na FIG. 1, a seguir. De R$ 1.733.146,58, em 2002, os recursos saltaram para R$ 

6.933.384,30 em 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 1: Captação de recursos no Ceará / ano, via Lei Federal de Incentivo à Cultura 
Fonte: Ministério da Cultura, 2006. 
 
Apesar deste incremento no volume de investimentos culturais no Ceará, obtido 

através da captação de recursos via Lei Rouanet, muito se tem por fazer, em decorrência 

da demanda cultural ainda por ser satisfeita. As políticas públicas de fomento não 

devem e não se restringem às leis de incentivo, o mecenato cultural não se limita a uma 

ação de governo mas deve ser assumido pelos diversos agentes sociais responsáveis 

pelo desenvolvimento do país. O mecenato cultural brasileiro, nas dimensões 

mencionadas pública e privada, se realiza por meio das seguintes modalidades de 

investimento: 1) investimentos públicos diretos por meio de fundos – nacional, 

estaduais e municipais - de cultura; 2) investimento privados via patrocínio direto; e 3) 

investimentos via leis de incentivo à cultura. Esta última tem-se tornado o principal 

instrumento de viabilização da parceria financeira pública-privada (REIS, 2002). 

4. MARKETING CULTURAL  

O conceito de marketing é recente. Quando analisamos as primeiras discussões 

teóricas sobre o tema, verificamos que datam dos anos 50. O mesmo surge como 

condutor das relações travadas entre organizações e mercados. Se num primeiro 

momento sua esfera de atuação se restringia às organizações privadas e com fins 

lucrativos, hoje percebe-se como este conceito se ampliou sendo aplicado também às 

organizações públicas e às sem fins lucrativos. Como defendido por Nussbaumer (2000, 

p.74), “[...] o marketing não constitui nem a submissão da oferta à demanda, nem a 

manipulação da demanda pela oferta. Sua vocação reside na função de mediação entre a 

oferta e a demanda, quer dizer tratar das relações com o público.”  



De modo complementar, Kotler (1997 apud COBRA, 1997) afirma que “é o 

processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e 

distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de 

pessoas e organizações.” O que Vaz (1995) vem ratificar com uma visão mais 

sofisticada quando afirma que toda e qualquer organização, pública ou privada, com ou 

sem fins lucrativos, desenvolve suas atividades em duas dimensões de mercado: a do 

mercado tradicional, relacionado diretamente aos bens e serviços; e a do mercado 

simbólico, onde idéias e conceitos são trabalhados junto aos seus diversos públicos.  

No âmbito do mercado simbólico é que se constrói o conceito de marketing 

institucional que tem como objetivos principais: a construção da identidade 

organizacional, a consolidação do seu posicionamento estratégico e a adoção e 

implementação do conceito de responsabilidade social. Cada um destes objetivos está 

focado na busca constante de um diferencial competitivo frente aos diversos públicos 

com os quais as organizações se relacionam. 

A imagem organizacional restrita a uma dimensão superficial e aparente das 

organizações passa a ser compreendida como “uma conjunção de imagens 

indissociáveis entremeadas” (HALLIDAY apud CARRIL, 2004, p.26), conforme pode 

ser observado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2: Dimensões da Imagem Organizacional 
Fonte: Guilherme (2006) com base na obra de Carril (2004). 

 

Cada uma destas imagens podem ser melhor compreendidas a partir das seguintes 

definições: 

• a imagem espacial corresponde à dimensão física, econômica, política e 

social da organização;  

Espacial Temporal 

Relacional Personificada 

Valorativa 



• a imagem temporal surge como o resultado da própria história da empresa;  

• a imagem relacional corresponde à imagem construída a partir do 

relacionamento da organização com a comunidade, num sentido mais 

amplo, com a sociedade na qual na está inserida;  

• a imagem personificada advém da relação direta estabelecida entre os 

membros da organização e as pessoas com as quais interagem (clientes, 

fornecedores etc.); e, por último,  

• a imagem valorativa que existe como uma resultante das quatro imagens 

descritas, é a imagem que corresponde a uma visão mais ampla de “quem” é 

esta organização. 

O marketing cultural surge então como uma das modalidades de marketing 

institucional, reforçando diretamente a imagem relacional e personificada  da 

organização com um conseqüente impacto nas imagens temporal e espacial da mesma. 

O conceito de responsabilidade cultural, defendido anteriormente, vem subsidiar 

politicamente esta prática, qualificando as ações organizacionais, agregando valor a sua 

imagem institucional.  

Apesar de muitas organizações ainda possuírem uma visão distorcida acerca do 

marketing cultural, restringindo-o a uma  ação meramente promocional, o mesmo 

assume uma função política de desenvolvimento organizacional. 

5. METODOLOGIA  

A metodologia deste trabalho é do tipo exploratória, pois o trabalho foi 

desenvolvido no sentido de proporcionar uma visão geral do objeto de estudo (GIL, 

1999). Quanto aos procedimentos é uma pesquisa do tipo bibliográfica, isto é, explica-

se o problema a partir de referenciais teóricos já publicados (GIL, 1999) e estudo de 

caso em virtude de demonstrar uma melhor adaptação aos objetivos pretendidos. 

Segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que examina um 

fenômeno contemporâneo no qual não se pode manipular comportamentos relevantes. A 

unidade de análise foi constituída pelo projeto Selo de Responsabilidade Cultural 

desenvolvido pela Secretária de Cultura do Estado do Ceará entre os anos de 2004 a 

2006.  

Para a consecução da pesquisa fez-se uso de uma associação entre análise de 

documentos  referentes ao projeto e sua metodologia, aos documentos das empresas 

participantes além das respostas dos empresários.  O instrumento de coleta de dados 

utilizado foi um questionário semi-estruturado contendo perguntas abertas. Os 



questionários foram aplicados em 15 empresas premiadas com o Selo de 

Responsabilidade Cultural, entre os meses de setembro a novembro de 2006. 

6. ESTUDO DE CASO: SELO / RESULTADOS  

Reconhecendo a importância do papel das organizações dentro do processo de 

desenvolvimento da cultura do Ceará, o governo do Estado adotou uma iniciativa 

pioneira no país ao lançar em 2004 o primeiro Selo de Responsabilidade Cultural4 do 

Brasil. Um Selo cujo objetivo maior era o de evidenciar e estimular as organizações que 

investiam na cultura do Estado, além de conscientizar às demais quanto a esta 

alternativa de marketing institucional baseado no conceito de responsabilidade cultural. 

“O Selo é um grande reconhecimento e incentivo. Reconhecimento do gestor público 
àquelas instituições que pensaram e se mobilizaram no sentido de permitir a ampliação 
da produção cultural. Incentivo porque gera um movimento saudável entre as empresas 
em busca de ampliar seus investimentos em projetos que gerem maior impacto cultural 
e social” (Jurandir Vieira Santiago, Superintendente Regional da Caixa Econômica 

Federal no Ceará). 

A premiação da primeira edição do Selo de Responsabilidade Cultural ocorreu 

no dia 11 de novembro de 2004. Foram 15 as organizações, dentre públicas e privadas, 

com ou sem fins lucrativos, destacadas pela sua relevante contribuição à cultura do 

Estado. A premiação se deu por categoria. Na categoria Empresarial os Selos foram 

distribuídos da seguinte forma: dois para empresas de pequeno porte, três para empresas 

de médio porte e três para organizações de grande porte. Esta divisão por portes teve 

como objetivo de impedir a supremacia natural que grandes organizações privadas 

teriam quando comparadas com aquelas de menor porte. A categoria Pública 

contemplava três organizações dentre: empresas de economia mista, fundações, 

autarquias e outras organizações de direito público da administração indireta sem fins 

econômicos;  além de órgãos da administração direta dos municípios e Prefeituras 

Municipais do Ceará. A categoria Institucional agraciou três organizações de iniciativa 

privada sem fins lucrativos. E, por último, a Diamante correspondia à organização que 

se destacasse como aquela que tivesse realizado o maior investimento cultural com 

recursos próprios, isto é, que tivesse realizado o maior investimento em cultura sem 

utilização de incentivos fiscais. As mesmas podem ser observadas no QUADRO 1 

apresentado mais adiante. 

O sucesso do Selo de Responsabilidade Cultural no Ceará pôde ser constatado 

pela aprovação dos agentes da cultura local e pela adesão, acima das expectativas, de 43 

organizações que se candidataram nesta primeira edição. No âmbito federal, esta 
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iniciativa também foi reconhecida como um projeto inovador que merecia ser seguido 

por outros Estados e pela própria União. 

“O Ceará está nos oferecendo a inspiração e a tecnologia que nós queremos replicar 
pelo país inteiro. O apoio do Ministério da Cultura a esta iniciativa é integral, até porque 
é imprescindível que esta ação seja disseminada pelo Brasil” (Gilberto Gil, Ministro da 

Cultura, 2005). 

Em 2005, partiu-se para o processo de consolidação do Projeto. Com base na 

experiência obtida com a primeira edição, a Secretaria da Cultura promoveu alguns 

ajustes, focando principalmente a redução do número de contemplados, com o intuito de 

gerar maiores benefícios em termos de visibilidade aos mesmos, uma contrapartida 

assumida pelo Governo. Desta forma, ficou definido que haveria apenas um agraciado 

por cada categoria concorrida. Conforme pode ser observado no QUADRO 1, 

apresentado mais adiante, as organizações contempladas com o Selo de 

Responsabilidade Cultural 2005 haviam sido também agraciadas em 2004, 

demonstrando como o investimento em cultura era assumido por estas organizações 

como uma diretriz e uma política empresarial contínua. 

Foi com o objetivo de estimular esse investimento cultural contínuo que se 

definiu o caráter anual do Selo de Responsabilidade Cultural, pois a manutenção do 

mesmo só ocorreria na medida em que a organização candidata à próxima edição 

comprovasse realizações culturais no ano seguinte.  

“O Selo é uma iniciativa muito nobre porque determinadas empresas investem em 
cultura por filosofia mas, quando passam a ter reconhecimento público, ganham 
estímulo para continuar investindo” (Macirlene Pinheiro, Superintendente do 

Condomínio Shopping Benfica, 2005).  

Na edição de 2006 mais inovações foram promovidas. Foram criadas quatro 

novas categorias de premiação. A categoria Pública da edição 2005 foi dividida em duas 

novas categorias: a Empresarial Pública – relativa às empresas de economia mista, 

fundações, autarquias e outras organizações de direito público da administração indireta 

sem fins econômicos - e a Governamental – correspondente aos órgãos da administração 

direta dos municípios e Prefeituras Municipais do Ceará.  

Somando-se às categorias restantes foram criadas a Destaque Interior e a 

Destaque Empreendedora. A primeira com o objetivo de reconhecer a organização, 

localizada em município não pertencente à região metropolitana de Fortaleza, que tenha 

realizado a contribuição mais significativa em termos culturais, promovendo e 

estimulando desta forma as iniciativas fora do principal centro produtivo do Estado; a 

segunda com o objetivo de reconhecer a organização, dentre as empresas de micro, 

pequeno ou médio porte, que não tenha sido premiada em outras categorias, cuja 



contribuição pudesse ser destacada como a mais significativa no âmbito das 

organizações inscritas de seu tamanho. 

O QUADRO 1 a seguir representa uma síntese com a relação das organizações 

agraciadas nas três edições do Selo de Responsabilidade Cultural.  

QUADRO 1 

Relação de organizações agraciadas com o 

Selo de Responsabilidade Cultural – 2004, 2005 e 2006 
 

Categorias Selo 2004 Selo 2005 Selo 2006 

Pequeno Porte: 
- Condomínio Shopping 
Benfica 
- Clínica Dra. Maria Helena 
Magalhães Albuquerque 

 

Pequeno Porte: 

Condomínio Shopping 
Benfica 

 

Micro e Pequeno 

Porte: 
Espaço Cultural Arre 

Égua 

Médio Porte: 
- E.I.M. Empreendimentos 
Industriais e Montagens 

- Servis Segurança LTDA 
- Tintas Hidracor SA 

 

Médio Porte: 

Servis Segurança 
LTDA 

 

Médio Porte: 
Shopping Benfica Empresarial 

Grande Porte: 
- Companhia Energética do 
Ceará - Coelce 

- Agripec Química e 
Farmacêutica SA 
- Expresso Guanabara S/A 

 

Grande Porte: 
Companhia Energética 

do Ceará - Coelce 

 

Grande Porte: 
Servis Segurança 

 

Empresarial Pública: 
Caixa Econômica 
Federal 
 

Pública 

 
- Prefeitura Municipal de 
Guaramiranga 
- Banco do Brasil SA 
- Caixa Econômica 

 
 
 

Banco do Nordeste do 
Brasil 

Governamental: 

Prefeitura Municipal de 
Senador Pompeu 

Institucional 

- Sebrae Ceará 
- Instituto Pão de Açúcar 
- Serviço Social do Comércio - 
SESC 

 
Serviço Social do 
Comércio - SESC 

EDISCA – Escola de 
Dança e integração 
Social para Crianças e 
Adolescentes 

Diamante - Banco do Nordeste do Brasil Banco do Brasil 
Banco do Nordeste do 
Brasil 

Destaque Interior _ _ 
Fundação Casa Grande 
- Memorial do Homem 

Kariri  

Destaque 
Empreendedora 

_ _ Pão de Forno Indústria 
de Alimentos 

Fonte: GUILHERME (2006); SILVA (2006). 

Com base no Edital 2006, as etapas do processo de avaliação do Selo de 

Responsabilidade Cultural se cumpriam através dos seguintes passos: (1) Inscrição da 

organização candidata; (2) realização de uma auto-avaliação da organização através do 

Relatório Padrão de Atividades Culturais, acompanhado de materiais/documentos 



comprobatórios das ações; (3) avaliação do Relatório e do material por uma Comissão 

de Seleção, que poderia complementar o seu trabalho por meio de entrevistas, visitas in 

loco e solicitações de novos materiais e documentos; (4) elaboração do Relatório de 

Outorga do Selo para ser apreciado pela Secult e encaminhado para aprovação do 

Conselho Estadual da Cultura - CEC; (5) aprovação e outorga dos Selos de 

Responsabilidade Cultural às organizações vencedoras pelo CEC.  

Analisando-se os critérios de avaliação adotados pela Comissão de Seleção, os 

mesmos estavam associados a cinco dimensões: a filosofia adotada (missão, visão e 

valores institucionalizados); a evidência de políticas, estratégias e objetivos 

relacionados ao investimento e ao desenvolvimento da cultura; a cultura organizacional 

através da história e das práticas adotadas nesta área; a estrutura e os recursos alocados 

em projetos culturais; e, por fim, os resultados atingidos (público beneficiado, produtos 

e serviços culturais gerados e objetivos sociais alcançados) e os impactos alcançados (de 

acordo com os objetivos estratégicos do Plano Estadual da Cultura) a partir destes 

resultados. Esta análise qualitativa das ações culturais implementadas eram traduzidas 

num ranking de pontuação que, somado à pontuação resultante da análise quantitativa 

destas ações – relativa aos investimentos financeiros em cultura,  permitia uma 

classificação global das organizações candidatas ao Selo de Responsabilidade Cultural, 

para posterior submissão dos dados junto à SECULT e ao CEC. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Analisando-se o processo e os critérios de avaliação do Selo de Responsabilidade 

Cultural percebe-se que o mesmo compreende o conceito de Responsabilidade Cultural 

discutido anteriormente, seja no âmbito filosófico, através da qualificação das ações 

culturais implementadas pelas organizações candidatas; seja no âmbito prático de 

estímulo e mobilização dos agentes sócio-econômicos envolvidos como protagonistas 

do processo de promoção e desenvolvimento da cultura cearense. Como política pública 

cultural, o Selo representa o reconhecimento e a compreensão de um mercado cultural 

dinamizado a partir dos relacionamentos estabelecidos entre os seus diversos agentes, 

sejam estes representados por organizações públicas e privadas, com ou sem fins 

lucrativos, por órgãos governamentais, produtores, artistas e meios de comunicação, 

com ênfase nos agentes de fomento e promoção cultural.  

“O investimento cultural promovido pelo BNB corresponde tanto à Responsabilidade 
Cultural assumida como política organizacional, a partir do momento que reconhece que 
o acesso aos bens culturais é um direito social básico e condição indispensável para o 
pleno exercício da cidadania, quanto ao marketing cultural desenvolvido pelo Banco 
como um instrumento eficiente para agregar valor a sua marca. Acreditamos que estas 



ações podem incentivar às empresas da região nordeste para que também assumam o 
marketing cultural como estratégia de promoção” (Banco do Nordeste do Brasil). 

O marketing cultural, desenvolvido pelas organizações agraciadas com o Selo, 

surge então como uma estratégia de posicionamento institucional baseada na introjeção 

e na aplicação de conceitos relativos à Responsabilidade Cultural, percebida como causa 

e resultado de ações desenvolvidas com o intuito de promover a diferenciação da 

imagem organizacional e de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, ainda que 

de maneira incipiente pelo que pôde ser percebido a partir das ações desenvolvidas por 

organizações com atuação no Ceará. 
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