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1. Introdução 

Frente ao estado calamitoso de preservação do patrimônio 

histórico e artístico nacional (PHAN) e à desestruturação em curso 

das políticas patrimoniais brasileiras, amplamente noticiados por 

reportagens, artigos científicos e textos de difusão, como, por 

exemplo, Köhler (2020), cumpre verificar e refletir acerca de fontes 

alternativas de recursos econômico-financeiros para a preservação 

patrimonial. 

Não se pensa, aqui, em substituir a responsabilidade do Estado 

pela preservação do PHAN, mas, apenas, apontar fontes de recursos 

econômico-financeiros não devidamente acessadas, ainda, pela 

vertente patrimonial, mesmo aquelas de alcance limitado a certo 

tipo de bem cultural. 

2. Concessão de uso 

Em sentido amplo, a parceria público-privada (PPP) é 

considerada um vínculo negocial de trato continuado, estabelecido 

entre particulares e administração pública, a fim de viabilizar 

atividades de interesse geral (SUNDFELD, 2007). Em sentido 

estrito, a PPP é compreendida como algo transacional, envolvendo 

riscos e responsabilidades (com)partilhadas entre os parceiros 

(MACDONALD, 2011). 

 
3 Bacharela em Direito pela FDRP-USP. Mestranda em Direito pela FDRP-USP. 
4 Docente da EACH-USP, vinculado ao Curso de Bacharelado em Lazer e Turismo. 
Integra o Laboratório de Gestão Governamental da EACH-USP (LAB.GOV), e é 
credenciado no Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da EACH-USP. 
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MacDonald (2011) frisa que os incentivos e as PPPs são 

imprescindíveis para o sucesso a longo prazo, no que concerne ao 

ambiente histórico-urbano. Ademais, afirma que o envolvimento de 

múltiplos atores é vital, a saber: a) poder público: definição de 

padrões de intervenção e utilização, criação de sistema de 

incentivos e isenções e captação de parceiros; b) iniciativa privada: 

reunião de capital, conhecimentos e habilidades específicos, 

voltados, principalmente, ao mercado; e c) terceiro setor: 

representação dos interesses sociais, realizando, quando 

necessário, pressão sobre o poder público e/ou iniciativa privada. 

Há uma série de bens patrimoniais que podem ser concedidos à 

iniciativa privada, mantida a regulação do poder público (junto com 

a propriedade) e terceiro setor (quando pertinente). No litoral 

brasileiro, o Estado possui uma série de edificações militares, 

muitas das quais padecem da falta de utilização definida – em 

alguns casos, do abandono puro e simples, também –, e se 

encontram com problemas de preservação, chegando, no limite, à 

ruína ou pré-ruína. Por que não conceder seu uso à iniciativa 

privada, para funcionarem como meios de hospedagem? Tanto o 

Programa de Cidades Históricas (anos 1970) quanto o Programa 

Monumenta (anos 1990, 2000 e 2010) previram isso, em seu 

planejamento, mas tiveram poucos resultados práticos. 

 

Com a devida regulação pública, o uso garante a preservação. 

Além disso, o valor pago pela concessão de uso (tempo delimitado), 

por parte da iniciativa privada, pode ser destinado a bens 

patrimoniais com baixa atratividade de mercado. 

3. Adoção 

Na República da Irlanda, o Adopt a Monument do Heritage 

Council possui viés comunitário; ele centra-se em monumentos de 

importância regional e local, muitas vezes localizados em pequenas 

vilas e vilarejos. A ideia é incentivar as comunidades locais a se 

envolverem, ativamente, na preservação e interpretação de seu 

próprio patrimônio cultural (THE HERITAGE COUNCIL, 2017). O 
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Adopt a Monument indica, às comunidades interessadas, o passo-a-

passo do processo de adoção, preservação patrimonial (ação 

cotidiana) e interpretação. 

A orientação e treinamento advindos do programa são 

desenhados para ajudar as comunidades a buscarem o 

financiamento e sua independência, em questões organizacionais e 

legislativas. O programa busca facilitar a criação de parcerias entre 

a comunidade local e outras partes interessadas, a exemplo de 

agências estatais, autoridades locais e firmas privadas (THE 

HERITAGE COUNCIL, 2017). Até 2017, havia 20 comunidades que 

participavam do programa. 

Na Índia, a política pública patrimonial contempla um projeto de 

adoção, o qual está centrado em grandes monumentos – atrações 

turísticas importantes ou com potencial turístico. A adoção liga-se 

ao desenvolvimento do turismo, e se volta a firmas privadas e 

empresas estatais, principalmente, as quais podem adquirir 

prestígio, por meio da associação de seu nome e marca ao 

monumento em questão. A lógica do projeto é preparar um 

conjunto seleto de monumentos para proporcionar uma 

experiência turística extraordinária ao visitante, por meio de 

interpretação patrimonial e provisão de infraestrutura de visitação 

(amenidades, alimentos e bebidas, lojas em parte do monumento 

etc.). 

No Brasil, a política de adoção mais bem-sucedida (em seus 

próprios termos) parece ser o Programa Adote um Parque do 

Ministério do Meio Ambiente, instituído pelo Decreto nº 10.623, de 

09 de fevereiro de 2021. O governo federal busca a conservação, 

recuperação e melhoria de um conjunto de suas unidades de 

conservação. A ideia central é garantir um processo 

desburocratizado, permitindo que firmas privadas contribuam, 

financeiramente, na gestão dessas unidades de conservação, pelo 

prazo máximo de cinco anos (prorrogável)5. 

 
5 Grandes firmas nacionais participam do programa, casos da MRV Engenharia, 
Carrefour e Coca-Cola. 
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A firma adotante recebe benefícios, como forma de 

reconhecimento pela contribuição financeira (adoção), por meio da 

permissão para a instalação de elementos identificadores na 

unidade de conservação, menção à adoção em sua publicidade e 

comunicação institucional e realização de atividades institucionais 

temporárias na unidade de conservação, desde que, nesse último 

caso, sem fins lucrativos e de interesse público (BRASIL, 2021). 

Um programa de adoção para o PHAN, em bases semelhantes às 

verificadas para o Programa Adote um Parque, pode gerar recursos 

financeiros para o bem patrimonial adotado, devendo o poder 

público garantir sua devida preservação com os recursos da 

adoção, dado que haverá a vinculação do nome e da marca da firma 

a ele. 

4. Naming rights 

Os naming rights centram-se no nome (denominação) de 

determinado bem – um ativo intangível e de difícil valoração. A 

negociação dos naming rights envolve a cessão temporária de 

certos direitos de propriedade, particularmente a faculdade de 

modificar a denominação da “coisa”. 

Nos Estados Unidos da América, os naming rights surgiram em 

decorrência de doações filantrópicas, como forma de reconhecer o 

ato de doação. Porém, a relevância das atividades, visibilidade 

social dos resultados e respeito social a essas práticas levaram os 

naming rights a outro patamar (JUSTEN FILHO, 2012). Atualmente, 

os naming rights são muito presentes nos esportes profissionais, 

principalmente em estádios esportivos (vide a “transformação” do 

Itaquerão em Neo Química Arena). 

Dentre os benefícios à sociedade, está a reversão da verba 

recebida pelos naming rights para a preservação patrimonial. Já a 

firma ou indivíduo passa a ter seu nome/marca vinculado ao bem 

patrimonial, obtendo uma distinta publicidade (de fácil e frequente 

visualização), além de agregar valores de identificação com a 

comunidade, incutindo mensagens no público (SAMPAIO, 2013). 

 



Boletim de Políticas Públicas/OIPP 

№21 abril/2022  ISSN 2675-9934 

 

 
 

/ 28 

Os naming rights são uma questão particularmente delicada, no 

que concerne ao PHAN. Como a denominação de um bem afeta sua 

salvaguarda, inclusive simbolicamente? Tome-se o caso do Paço 

Imperial, centro de despachos e uma das residências de Dom Pedro 

I e Dom Pedro II, além de local de assinatura da Lei Áurea, em 13 de 

maio de 1888. Como ceder o nome de uma das edificações civis 

mais importantes da história do Brasil, sem banalizar a importância 

histórica do monumento? Não há uma resposta fácil, à disposição. 

A existência simultânea de dois nomes – do monumento e do centro 

cultural, memorial ou exposição permanente, por exemplo – pode 

ser uma solução. 

5. Considerações finais 

Cumpre frisar, à guisa de considerações finais, que essas três 

alternativas precisam ser implantadas com discrição, notadamente 

os naming rights. Isso decorre da relevância do PHAN para a 

cultura, patrimônio, identidade e memória nacionais – o que ele 

representa e simboliza para a sociedade brasileira. 
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