EMPRESA

REGIÃO-SEDE

ÁREA(S)
DE ATUAÇÃO

ÁREA(S) DE INVESTIMENTO

Indústria

Cinema, edições de livros, montagens e peças teatrais, festivais
de música, entretenimento
(Carnaval, Oktoberfest)

INFORMAÇÕES SOBRE
EDITAIS / PATROCÍNIOS

FUNDO DE RECURSOS

PRIVADAS
Ambev

São Paulo

http://www.ambev.com.br/fale-conosco

Lei Rouanet

Arcelomittal Brasil S/A

Minas Gerais

Indústria

http://www.fundacaoarcelormittalbr.org.br
Formação de públicos e platéias, http://brasil.arcelormittal.com/pdf/responsabiformação artística, formação de lidade-corporativa/enriquecer-comunidades/
cultura/politica-investimento-cultural-reduzigestores e técnicos
da-anexo-363.pdf

Avon

São Paulo

Comércio

Exposição de artes, música
erudita

http://www.br.avon.com/PRSuite/home_page.
page

Lei Rouanet

Bradesco

São Paulo

Serviço

Teatro, exposição de artes, circo
e gestão de espaços culturais

http://www.bancodoplaneta.com.br

Lei Rouanet

Brasken

São Paulo

Indústria

Cinema

http://www.braskem.com.br/site.aspx/Patrocinios

Lei Rouanet

Caixa Seguradora

Distrito Federal

Serviço

Exposição de artes, música instrumental, música popular

http://www.cuidardofuturo.com.br/contato-page

Lei Rouanet

Celpe

Pernambuco

Indústria

Cultura popular, patrimônio
cultural

http://www.celpe.com.br

Chocolates Garoto

Espírito Santo

Indústria

Circo, artes integradas

http://www.garoto.com.br/duvidas-frequentes.
php
sacgaroto@garoto.com.br

Cielo

São Paulo

Serviço

Circo, edição de livros, exposição
http://www.cielo.com.br/portal/cielo/patrocide artes, livros de valor literário,
nios.html
música (erudita e instrumental)

Copel Distribuição

Paraná

Serviço

Artes plásticas, teatro, música
erudita, artes integradas

http://www.copel.com/hpcopel/root/index.jsp

Lei Rouanet e lei regional

Serviço

Teatro, música erudita, música
popular, evento literário, música
instrumental, artes integradas,
difusão de acervo audiovisual,
dança, formação/pesquisa/
informação, produção cinematrográfica, artes plásticas, edição
de livros

http://www.copel.com/hpcopel/root/index.jsp

Lei Rouanet e Lei do Audiovisual

Copel Geração

Paraná

Lei Rouanet
Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais

Não informado
Lei Rouanet

Lei Rouanet

Danone

São Paulo

Indústria

Circo

http://www.danone.com.br/fale-conosco

Lei Rouanet

Disbrave

Distrito Federal

Indústria

Teatro, música

http://www.disbrave.com.br/contato

Lei Rouanet

Indústria

Artes plásticas, arquitetônico,
acervo, artes integradas, evento
literário, história, produção de
obras seriadas, livros de valor
humanístico, exposição de artes, http://www.fiat.com.br/sustentabilidade/casa-fiat-de-cultura.html
exposição itinerante, ópera,
teatro, artesanato/folclore,
produção cinematográfica de
média-metragem, edição de
livros

Lei Rouanet

Projetos audiovisuais transmidiáticos, exposição de artes, música instrumental, preservação
de acervos museológicos, teatro, http://www.materdei.com.br
produção de obras seriadas,
livros de valor artístico, música
erudita

Lei Rouanet

Difusão de acervo audiovisual,
exposição de artes, preservação de acervos museológicos,
preservação de patrimônio
museológico

Lei Rouanet

Fiat Automóveis

Hospital Mater Dei

IBM

Minas Gerais

Minas Gerais

São Paulo

Serviço

Indústria

http://www.patrolink.com.br http://www.ibm.
com/br/contact/marketing.phtml

Itaú

São Paulo

Serviço

Trabalhos de arte e cultura brasileiras em quaisquer expressões
http://novo.itaucultural.org.br/participe/ediartísticas e/ou intelectuais, apretais-programa-rumos
sentados e/ou desenvolvidos
http://rumositaucultural.org.br
em quaisquer tipos de suporte,
formato, área artística ou mídia

Itaú Capitalização

São Paulo

Serviço

Exposição de artes, evento literário, música erudita, teatro

Monsanto

São Paulo

Indústria

Artes integradas, preservação de http://www.monsanto.com/global/br/quem-somos/pages/cadastre-seu-projeto.aspx
patrimônio material
Artes integradas, livros de valor
artístico, museu, música instrumental, música popular, preservação de patrimônio imaterial,
preservação de patrimônio
museológico, teatro

http://www.natura.com.br/www/a-natura/sociedade/apoios-e-patrocinios

Lei Rouanet e leis estaduais

Lei Rouanet e Lei do Audiovisual

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/nossas-iniciativas/patrocinios

Lei Rouanet e patrocínio direto

Lei Rouanet
Lei Rouanet

Natura

São Paulo

Comércio

Neoenergia

Rio de Janeiro

Serviço

Artes integradas

http://www.neoenergia.com/Sustentabilidade/
Pages/Projetos-Culturais.aspx

NET

São Paulo

Serviço

Periódicos, produção videofonográfica de média-metragem,
teatro

http://www.netcombo.com.br/atendimento/
fale-conosco

Lei Rouanet

Nextel

São Paulo

Serviço

Música popular, artes integradas, teatro

http://www.nextel.com.br/NextelWebSite/regulatorio_3g.aspx

Lei Rouanet

Nike

São Paulo

Serviço

Dança, produção cinematográfica de média-metragem, livros
de valor artístico

http://www.nikevoce.com.br

Lei Rouanet

O Boticário

Paraná

Indústria

Dança, música e artes cênicas

patrocinios@grupoboticario.com.br
http://www.oboticarionadanca.com.br

Lei Rouanet

Oi

Rio de Janeiro

Serviço

Música, teatro, exposição de artes, gestão de espaços culturais,
animação

http://www.oifuturo.org.br

Lei Rouanet

Serviço

Arquitetônico, artes integradas,
difusão de acervo audiovisual,
exposição de artes, música,
teatro

http://www.portoseguro.com.br/a-porto-seguro/iniciativas-porto-seguro/incentivo-a-cultura/politica-de-patrocinio-e-apoio-cultural há
informações sobre os editais abertos

Lei Rouanet

Indústria

Música popular, artes integradas

http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/ContactUs/Imprint-021242776482669?CategoryName=Arts&p=1243228371757

Lei Rouanet

Acervos museológicos, dança,
exposição de artes, filatelia,
música erudita, artes plásticas,
teatro

http://www.sama.com.br

Lei Rouanet

Difusão de acervo audiovisual,
exposição de artes, música erudita, música instrumental, teatro

http://www.santander.com.br/portal/wps/
script/templates/GCMRequest.do?page=7786&entryID=7818

Porto Seguro

Red Bull

São Paulo

São Paulo

Sama S/A Minerações
Associadas

Goiás

Indústria

Santander Leasing

São Paulo

Serviço

Scania

São Paulo

Indústria

Arquitetônico, difusão de acervo
audiovisual, exposição de artes,
http://www.scania.com.br/a-scania/fale-colivros de valor humanístico,
nosco
música instrumental, ópera,
preservação de patrimônio
museológico, teatro
Ações de capacitação e
treinamento de pessoal, artes
plásticas, circo, dança, difusão
de acervo audiovisual, edição
de livros, livros de valor artístico,
livros de valor humanístico,
livros de valor literário, música
erudita, música instrumental,
restauração de patrimônio
material, teatro

http://www.souzacruz.com.br/group/sites/
sou_7uvf24.nsf/vwPagesWebLive/DO7V9NWS?opendocument&SKN=1

Lei Rouanet e leis estaduais

Música, gastronomia, festivais
tradicionais regionais

https://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.
jsp?vgnextoid=53ed09f1157f2210VgnVCM1000000b61990aRCRD

Lei Rouanet

Teatro, difusão de acervo audiovisual, formação audiovisual,
música instrumental, dança

http://www.icrh.com.br/seus_projetos.php

Lei Rouanet, lei estadual e lei
municipal

Souza Cruz

Rio Grande do Sul

Indústria

TAM

São Paulo

Serviço

Tigre

Santa Catarina

Indústria

TIM

São Paulo

Serviço

Música, cultura regional ou
futebol

http://www.tim.com.br/df/sobre-a-tim/institucional/patrocinios
patrocinios@timbrasil.com.br

Serviço

Dança, evento literário, exposição de artes, música erudita, periódicos, preservação de acervos
museológicos, preservação de
patrimônio museológico, teatro

http://www.perfil.marketingcultura.com.br

Unibanco

São Paulo

Não informado

http://www.unimed.coop.br/pct/index.
jsp?%20%20cd_canal=49146&cd_secao=65656

Lei Rouanet

Leis estaduais

Lei Rouanet

Lei Rouanet

Unimed

São Paulo

Serviço

Teatro e cultura de forma geral

Usiminas

Minas Gerais

Indústria

Teatro, artes integradas, audiovisual, patrimônio, literatura,
música, dança, artes visuais

http://usiminas.com/quem-somos/iniciativas-socioambientais

Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e
leis estaduais de Minas Gerais e
São Paulo (Proac)

Indústria

Ações de capacitação, aquisição de equipamentos para
manutenção de acervos, dança,
exposição de artes, formação
audiovisual, música, plásticas,
artes preservação de acervos
museológicos, preservação de
patrimônio material, museológico, produção cinematográfica
de média-metragem, restauração de patrimônio material,
teatro

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/patrocinios/Paginas/default.aspx

Leis Rouanet e regional

Indústria

Difusão de arcervo audiovisual,
exposição de artes, música
instrumental, teatro

http://www.vivo.com.br/portalweb/appmanager/env/web?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=vivoVivoCultPoliticaCulturalPage&WT.
ac=portal.avivoprincipalbook.cultura.politicadepatrocinios#

Lei Rouanet

Indústria

Dança, exposição de artes,
formação audiovisual, música
erudita, música instrumental,
teatro

Indústria

Capacitação e treinamento de
pessoal, arquitetônico, dança,
exposição de artes, jogos ,
teatro, atividades de rádio e TV,
música, audiovisual, eventos literários, livros de valor humanístico, preservação de patrimônio
etc.

Vale S/A

Vivo

Volkswagen

Volvo

Rio de Janeiro

São Paulo

São Paulo

Paraná

http://www.vw.com.br/
http://www.bancovw.com.br/br/home/institucional/patrocinio/acoes-culturais.html
http://www.vwbr.com.br/

http://www.volvogroup.com/group/brazil/pt-br/sustentabilidade/responsabilidade-social/
patrocinios-

Votorantim Cimentos

São Paulo

Indústria

Música instrumental, obras
de referência, música erudita,
livros de valor literário, artes
integradas, difusão de acervo
http://www.votorantim.com.br/pt-BR/Paginas/
audiovisual, formação/pesquisa/
home.aspx
informação, teatro, exposição
http://www.blogacesso.com.br
de artes, artes plásticas, acervos
museológicos, preservação de
patrimônio imaterial, equipamentos culturais multifuncionais

Yakult

São Paulo

Indústria

Livros de valor humanístico e
literário, música instrumental,
dança

http://www.yakult.com.br/yakult/?c=cacy&pg=1

Lei Rouanet

Lei Rouanet e lei municipal de
Curitiba-PR

Leis Rouanet e lei regional

Lei Rouanet

PÚBLICAS

BNDES

Caixa Econômica Federal

Chesf

Correios

Eletrobras

Furnas

Petrobras

Sabesp

Rio de Janeiro

Distrito Federal

Pernambuco

Distrito Federal

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

São Paulo

Serviço

Arquitetura, acervo bibliográfico, artes integradas, dança,
difusão de acervo, edição de
livros, evento literário, exposição cinematográfica, exposição http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/
bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Pade artes, fotografia, história,
música, preservação de acervos, trocinio/Introducao/index.html
preservação de patrimônio material, preservação de patrimônio museológico, restauração de
patrimônio material

Serviço

Exposição de artes, artes
integradas, difusão, edição de
livros, evento literário, livros de
valor artístico, livros de valor
humanístico, museu, música
instrumental, música popular,
teatro

http://www.programasculturaisCaixa.com.br

Serviço

Arquitetônico, artes integradas,
música popular, música erudita,
teatro, difusão, dança, equipamentos culturais multifuncionais, preservação de patrimônio
imaterial, produção radiofônica,
carnaval, livros de valor artístico

http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/
chesf_portal/paginas/comunicacao/comunicacao_projetos_de_patrocinio/conteiner_projetos_de_patrocinio

Serviço

Artes integradas, dança, difusão,
difusão de acervo audiovisual,
http://www2.correios.com.br/institucional/
evento literário, exposição de
artes, fotografia, música erudita, conheca_correios/acoes_culturais/esp_cult_rj/
música instrumental, música po- patrocinio/conteudo/default.cfm
pular, periódicos, artes plásticas,
teatro

Serviço

Dança, difusão de acervo
audiovisual, evento literário,
exposição de artes, livros de
valor literário, livros de valor humanístico, música, preservação
de acervos museológicos, arte
visual, teatro

http://www.eletrobras.com/elb/main.
asp?Team={4875E8B2-BB4C-4F4E-8339-A7CBCB29E993}#Programa de patrocínio cultural

Serviço

Dança, difusão de acervo
audiovisual, evento literário,
exposição de artes, livros de
valor literário, livros de valor humanístico, música, preservação
de acervos museológicos, arte
visual, teatro

http://www.furnas.com.br/frmContatos.aspx

Serviço

Artes integradas, circo, cultura
indígena, dança, audiovisual,
edição de livros, equipamentos
culturais, filatelia, formação/
pesquisa e informação, fotografia, multimídia, museu, música,
obras de referência, periódicos,
artes plásticas, cinema, curta-metragem, teatro

http://ppc.petrobras.com.br

Serviço

Ações de capacitação e treinamento de pessoal, artes integradas, dança, difução de acervo
audiovisual, evento literário,
exposição de artes, livros de valor humanístico, música erudita,
música instrumental, música
popular, artes plásticas, teatro

http://site.sabesp.com.br/

Lei Rouanet e lei regional

Lei Rouanet

Lei Rouanet e lei regional

Lei Rouanet

Lei Rouanet e lei regional

Lei Rouanet e Lei do Audiovisual

Lei Rouanet

Lei Rouanet e lei estadual

