CULTURA E NEGÓCIOS, RUMO À ECONOMIA
CRIATIVA

COORDENAÇÃO: LALA DEHEINZELIN
PARTICIPAÇÃO: ANA CARLA FONSECA REIS, ARY SCAPIN,
LEONARDO BRANT, PERCIVAL CAROPRESO
REALIZAÇÃO : SEBRAE ALAGOAS

INDICE

1) PREFÁCIO
Alagoas, Economia e Negócios, Marcos Vieira
•

Por que investir em cultura ? – 7

•

Arranjo Produtivo Local de Cultura em Jaraguá- 8

2) INTRODUÇÃO: CULTURA E NEGÓCIOS, LALA DEHEINZELIN ,
•

Este livro é para você - 10

•

A estrutura- 11

•

Os temas - 11

•

Desenvolvimento: qual e por quê?- 12

•

Cultura: qual e por que- 12

•

Cultura, negócios e transversalidade- 14

3) CULTURA E DESENVOLVIMENTO, LALA

DEHEINZELIN

•

Introdução ao tema - 16

•

Criando o futuro- 17

•

As várias definições de cultura- 19

•

Cultura, DNA de uma sociedade- 20

•

Mentalidade : vítimas ou co-autores? - 21

•

Homem, animal simbólico- 23

– 15 PÁGINAS

1

•

Criar: o “o quê” e o “como”- 24

•

Nosso “caldo” cultural e histórico- 25

•

As quatro fases de concretização - 27

•

•

Semear: a idéia, o sonho

•

Preparar terreno : criar condições adequadas

•

Manejo: gestão, cuidar

•

Colheita: sustentabilidade e inovação

Breve histórico da cultura como estratégia de desenvolvimento - 29

4) CULTURA É ESTRATÉGICA, LALA DEHEINZELIN
•

Diversidade Cultural e ecossistema cultural - 31

•

Da Era da Informação à Era da Criatividade - 32

•

Tecnologias culturais e tecnologias relacionais - 33

•

Economia da Experiência - 33

•

Economia Criativa - 35

•

A chave é a distribuição - 36

•

Economia Criativa é estratégica - 37
•

Trabalho e renda

•

Educação e social

•

Economia

•

Política e soberania

•

Cara Brasileira, Nordeste e oportunidades de negócios- 40

•

Inovação nos negócios da Cultura - 41

•

Novos Negócios em Cultura e Terceiro Setor- 42

•

Culturalização dos Negócios- 43

•

Premissas para ação efetiva- 44
•

Forma e Função

•

Visão de longo prazo

•

Criar interfaces e mediadores

•

Consciência da interdependência

•

Associativismo e Capital Social

•

Ética

2

•

•

Política ou politicagem

•

Projetos integradores

•

Processos e não eventos

•

Busca de pontos em comum

•

Papel da mídia

•

Sensibilização de gestores e financiadores

•

Novos indicadores

Conclusão: é o peixe quem deve descobrir a água- 48

5) NEGÓCIOS DA CULTURA, ( A PARTIR DE PALESTRA DE ANA CARLA FONSECA REIS ) –
12

PÁGINAS

•

Economia da cultura – o que é isso?- 49

•

Exemplos históricos - 50

•

O que são os negócios da cultura?- 50

•

Turismo cultural- 52

•

Indústrias culturais e entretenimento- 53

•

Indústrias criativas e Economia Criativa - 55

•

Regeneração cultural urbana e desenvolvimento socioeconômico- 57

•

Relação entre cultura e negócios em Alagoas – um mundo de oportunidades 59

6) CULTURALIZAÇÃO
•

DOS NEGÓCIOS, ARY

SCAPIN – 12

PÁGINAS

Novos olhares sobre cultura - 61
•

Empreendedorismo

•

Redes de relacionamentos

•

Investimento em cultura

•

Identidade empresarial

•

A diversidade cultural brasileira - 63

•

Valorizar o que é nosso- 65

•

Culturalização do negócio (ou utilização das oportunidades)- 65
•

Etapa I: pesquisa cultural, bibliográfica e oral

•

Etapa II: Organização e avaliação do material pesquisado

3

•
•

Etapa III: Criação de ícones (símbolos)

Exemplos de produtos e serviços- 76

1 - Fábrica de jóias e/ou bijuterias
2 - Fábrica de brinquedos
3 – Livrarias
4 – Pousada
5 – Peixaria
6 – Artesanato
•

Quem ganha com a culturalização do negócio?- 69

•

Planejamento estratégico de marketing - 70

•

Conclusão- 71

7) CULTURA, MARCA E A EMPRESA DO FUTURO (

A PARTIR DE PALESTRA DE PERCIVAL

CAROPRESO )
•

Marca corporativa e cultura - 73

•

Histórico de marca - 73

•

Produto e marca - 74

•

Cultura e agregação de valor à marca- 75

•

A Aura emocional das marcas- 75

•

Marca, era da informação e cultura - 76

•

A tapeçaria, um conceito de marca - 77

•

A pipa : global e local simultaneamente- 78

•

A Arte de tecer valores e raízes – da caridade à parceria- 79

•

Fazendo a tapeçaria levantar vôo- 81

•

Plataformas de associações - 82

•

Responsabilidade social, meio ambiente e cultura- 83

•

Cultura e desenvolvimento sustentável – 84

•

A Linguagem dos novos consumidores- 85

8) ARQUITETURA CULTURAL E MODELOS DE INVESTIMENTO EM CULTURA (

A PARTIR DE

PALESTRA DE LEONARDO BRANT)

4

•

Cultura: contrapartida ou ponto de partida ?- 87

•

Investir com sentido e convergência- 87

•

Política Cultural e Arquitetura Cultural - 88

•

A questão dos direitos culturais - 89

•

Política cultural e controle de informações- 90

•

Perigos da cultura vista como consumo- 92

•

Em Busca de um novo modelo- 93

•

Mecenato, marketing cultural e investimento cultural privado - 94

•

Da Teoria à prática - 96

•

Arquitetura cultural e investimento cultural privado- 97

9) EMPRESA: COMO INVESTIR EM CULTURA, ANA CARLA FONSECA REIS
PARTE 1 - FORMAS DE APOIO À CULTURA
•

Sonho, oportunidade e conta – seguindo o processo de avaliação mental
do patrocinador- 99

•

Patrocínios financeiros, materiais e/ou de serviços próprios- 100

•

Patrocínios financeiros, materiais e/ou de serviços de terceiros- 101

•

Criação de institutos e fundações- 102

•

Criação de centros ou espaços culturais- 103

•

Patrocínios específicos de equipamentos culturais - 103

PARTE 2 - PARTICIPAÇÃO E POTENCIAL PARA AS MPES
•
•
•

O Foco nas grandes- 104
A Falta de dados quantitativos- 104
Motivações legítimas de quem planeja e faz – exemplos bem-sucedidos106

PARTE 3 - ETAPAS

E CRITÉRIOS PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS: OBJETIVOS E CRITÉRIOS

DE SELEÇÃO

•

Objetivos da empresa e projetos condizentes 107

•

Estabelecer uma comunicação direta com público-alvo- 109
o Check-list para a seleção de projetos

•

Atrair, manter e treinar funcionários- 111
o Check-list para a seleção de projetos

5

•

Criar relações duradouras com a comunidade- 112
o Check-list para a seleção de projetos

•

Reforçar ou aprimorar a imagem corporativa ou da marca- 114
o Check-list para a seleção de projetos

•

Divulgar a marca ou a empresa, para manter ou incrementar o seu
reconhecimento- 115
o Check-list para a seleção de projetos

•

Potencializar o mix de comunicação - 117
o Check-list para a seleção de projetos

•

Incrementar a capacidade de inovação e geração de diferencial:
culturalização dos negócios- 118
o Check-list para a seleção de projetos

10) SOBRE OS AUTORES - 120

6

CAPÍTULO 1 – PREFÁCIO

CULTURA & NEGÓCIOS EM ALAGOAS
MARCOS VIEIRA1

POR QUE INVESTIR EM CULTURA

?

É com imenso contentamento que discutimos aqui um tema extremamente
importante para o desenvolvimento da economia, entretanto, ainda tão desvalorizado
pela maioria da população, a cultura. Começo com uma questão: por que investir em
cultura? Muitos desavisados, e os exemplos no País são vários, sobretudo no setor
público, podem julgar um desperdício de recursos investir em atividades culturais. Mas
as tendências de futuro mostram que no século XXI a cultura e as indústrias criativas
são o grande diferencial para os negócios e uns dos mais importantes elementos para
alavancagem do desenvolvimento.
A afirmação pode ser comprovada por dados. Em 2000, o mercado de indústrias
criativas faturou US$ 831bilhões de dólares e em 2005 esses números vão fechar o ano
com algo em torno de US$ 1,3 trilhão de dólares. O que significa crescimento médio
anual de 7%. Segundo um trabalho recente de pesquisa do Instituto PWC, de 2004 a
2008 a indústria do entretenimento mundial deverá crescer cerca de 6,3% ao ano; na
América Latina esses números devem girar em torno de 6,5%.
Com um olhar mais atento ao assunto podemos perceber que encarar a cultura
como fator de vantagem competitiva já é uma estratégia muito bem-sucedida de vários
paises. Numa retrospectiva histórica, voltando à década passada, lembramos que a GrãBretanha buscou na cultura um substituto à indústria manufatureira, e foi justamente
nas indústrias criativas que o país encontrou alternativas para estimular o
desenvolvimento e a geração de renda.
O desemprego, problema que atinge a economia mundial, na Europa também
vem sendo combatido por meio de investimento em negócios culturais. Entre 1977 e
2001 o emprego nas indústrias criativas apresentou taxa média de crescimento de 5%
ao ano, garantindo 1,95 milhão de empregos em 2000. Diante deste contexto,
1

superintendente do Sebrae em Alagoas
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precisamos lembrar que investir em cultura é, primeiramente, uma estratégia para
manutenção da identidade cultural tanto do nosso país quanto, em nosso caso, de
Alagoas, com toda a sua diversidade que nos caracteriza. É, também, questão de
sobrevivência. Basta lembrarmos que a cultura fortalece a nossa imagem no exterior,
gerando simpatia e preferências por produtos e serviços, ou seja, fomenta a geração e o
desenvolvimento de negócios em diversos setores.
Cultura é tudo aquilo que constrói e consolida saber, conhecimento, memória e
transforma mentalidades, portanto, constrói e transforma sociedades. Assim, também
podemos ver a cultura como elemento aglutinador de grupos, favorecendo a inclusão
social, promovendo a criatividade e a inovação, aspectos fundamentais para o
implemento do empreendedorismo.
E é com esse olhar com foco no desenvolvimento do empreendedorismo e no
estímulo à geração de pequenos negócios que o Sebrae/AL vem apoiando, desde 2002,
o desenvolvimento de empreendimentos culturais do Estado, consciente da importância
da cultura para o desenvolvimento local.

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE CULTURA EM JARAGUÁ

Com apoio de diversos parceiros, como o Governo do Estado, por meio da
Secretaria Executiva de Planejamento, e com a participação da Secretaria Executiva de
Cultura, o Sebrae trabalhou na criação do Arranjo Produtivo Local (APL) Cultura em
Jaraguá, que visa beneficiar cerca de mil empreendedores. A ação tem como objetivo
fortalecer o bairro de Jaraguá como pólo irradiador de negócios, aumentando a
produtividade e a sustentabilidade do setor cultural. É importante ressaltar que esta
iniciativa é pioneira no Brasil: o nosso é o primeiro APL de Cultura do Brasil.
A escolha de Jaraguá se deu primeiramente pela existência de um patrimônio
histórico e sua indiscutível importância para a cidade de Maceió. Também pela
existência de um número significativo de projetos e empreendimentos à área cultural,
dentre esses o Centro Cultural e de Exposições de Maceió, O Museu Théo Brandão e o
Museu da Imagem e do Som de Alagoas (Misa), geradores de um ambiente favorável ao
desenvolvimento de atividades como turismo, artesanato e artes de forma geral.
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Por compreendermos que o desenvolvimento sustentável exige investimentos em
educação e apoio às ações que estimulem a melhoria dos serviços e produtos, as ações
desenvolvidas

pela

instituição

contemplam

prioritariamente

a

capacitação

dos

profissionais que atuam no setor. Desde 2004, ano em que criamos a oficina Cultural
Sebrae, 1.289 pessoas foram capacitadas em 32 cursos promovidos pela instituição e
seus parceiros. Além disso, outras atividades pactuadas entre os parceiros do APL vêm
sendo desenvolvidas visando à construção desse importante pólo cultural, entre elas
ações estruturais, como investimentos nas áreas de segurança, transporte coletivo e
saneamento; ações dirigidas de promoção e marketing, como a criação de uma
campanha integrada e um calendário de atividades do bairro de Jaraguá; ações de
crédito que visam à criação de linhas de financiamento especiais para os
empreendedores culturais, sem esquecer daquelas voltadas para o incentivo ao turismo
cultural, visando à inclusão do bairro de Jaraguá no roteiro turístico.
Todo o esforço empreendido pelo Sebrae, seja na promoção de cursos,
capacitações ou na articulação de parcerias, busca estimular a transformação da enorme
riqueza cultural do Estado em riqueza econômica e social. Investir em cultura, pois,
significa fortalecer um dos pilares básicos do desenvolvimento sustentável, é papel do
Sebrae e de todos que acreditam e investem no desenvolvimento de Alagoas.
Esperamos que as informações apresentadas a seguir sirvam-nos de reflexão e
inspirem nossas futuras decisões sobre os investimentos na cultura com o foco
empreendedor.
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CAPÍTULO 2 - INTRODUÇÃO: CULTURA E NEGÓCIOS
Lala Deheinzelin

“Considerações culturais devem ser incorporadas em todos os aspectos do
desenvolvimento, se quisermos que o desenvolvimento seja sustentável e efetivo. A
cultura é um recurso subestimado nos paises em desenvolvimento. Pode gerar renda,
através de turismo, artesanato e outras empresas culturais. Além disso, o apoio às
atividades culturais tem um profundo efeito no bem-estar, na organização social e no
funcionamento da sociedade.”
James Wolfensohn, Presidente do Banco Mundial ,1999

ESTE

LIVRO É PARA VOCÊ

Para você empresário (de indústria, comércio ou serviços), gestor (público, de
instituição de fomento ou do terceiro setor) empreendedor cultural (todo aquele que
atua em qualquer das etapas do fazer cultural). Isso por que ele fala dos “porquês”
(conceito, idéias) e “comos” (métodos e ferramentas) da atividade que é considerada a
grande estratégia de desenvolvimento do século XXI: a chamada economia criativa (que
explicamos logo adiante). Porém as oportunidades que ela oferece só poderão se
concretizar se empresários, gestores, financiadores e empreendedores culturais
estiverem mais cientes dos potenciais que a relação Cultura e Negócios oferece. Este
livro vem atender esta necessidade, abordando o tema de forma simples e clara.
Cabe, antes de mais nada, esclarecer que nosso tema aqui é Cultura e Negócios
mas temos certeza que cultura é muito mais do que negócio. Existe já muita informação
e literatura sobre sua importância filosófica, cultural, social, sobre o imenso papel da
diversidade cultural. Existe pouca coisa sobre como promover geração de trabalho e
renda através da cultura. O Brasil tem riquezas culturais e naturais como nenhum outro.
No entanto, nós não sabemos ainda reconhecer o valor destas riquezas e muito menos
como aplicá-las. Resulta que somos ricos, mas não estamos ricos. Tal desperdício de
recursos e potenciais não pode mais continuar. Chega de ser para sempre o “país do
futuro”. O futuro é agora, e cultura e criatividade são o grande tema deste futuro
presente.
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O tom que escolhemos é o de conversa entre parceiros, e não por acaso este
livro nasce como fruto de um longo processo iniciado pelo Sebrae – o “parceiro dos
brasileiros” - pioneiro nas questões de cultura e desenvolvimento. Espero que nossa
conversa, em primeiro lugar, mostre para você que a presença da cultura no seu
negócio é mais do que uma boa oportunidade, é uma necessidade (se você quiser de
fato crescer neste início de século XXI). Depois, vamos mostrar alternativas de como
isso pode ser feito, considerando tanto os “negócios da cultura” propriamente ditos
(como as linguagens artísticas e a indústria criativa) quanto a “culturalização dos
negócios” (como turismo cultural, técnicas tradições aplicadas à design contemporâneo
e até marketing cultural).
E qual nosso objetivo comum? Creio que todos nós acordamos de manhã e
tocamos a vida adiante não só por que queremos ganhar a vida (e uma vida boa...) mas
também por que queremos um mundo melhor para nós e nossos netos. Queremos mais
do que mero crescimento econômico, queremos desenvolvimento.

A ESTRUTURA

Cabe ressaltar que este livro é o ápice de um processo iniciado em final de 2002,
quando comecei a trabalhar como consultora na área cultural para o Sebrae Alagoas. O
Sebrae, atuando como fomentador e catalizador, tem a percepção, pioneira, do papel da
cultura nos negócios e no desenvolvimento. O objetivo inicial, de constituição de um
Pólo Cultural no Jaraguá, servindo como um “hub” que recebe e distribui cultura
alagoana, evoluiu para a constituição do Arranjo Produtivo Local Cultura em Jaraguá, o
primeiro APL cultural do Brasil.
A necessidade de aprofundar as relações entre cultura e negócios, não apenas
com os empreendedores culturais mas também com os outros setores produtivos de
Alagoas e do Nordeste, foi ficando cada vez mais clara. Em agosto de 2005 foi realizado
um Seminário a respeito que deu origem a uma parte deste livro.
Contei com a preciosa colaboração, praticamente uma co-autoria, de Ana Carla
Fonseca Reis, economista especialista em cultura e grande parceira de trabalho, sem a
qual esta publicação não seria o que é. Tivemos ainda a participação de Ary Scapin,
autor do capítulo sobre culturalização dos negócios, um assunto onde ele foi pioneiro, e
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a participação indireta de Leonardo Brant e Percival Caropreso, através de texto
desenvolvido a partir de suas palestras no Seminário.

OS TEMAS

O cenário alagoano é introduzido por Marcos Vieira, superintendente do Sebrae
Alagoas, o grande fomentador deste processo e o parceiro que realiza este livro.
Os capítulos 2, 3 e 4 compõem uma primeira parte mais ampla, onde exploramos
a relação entre cultura e desenvolvimento e porque ela é estratégica. Aconselhamos
vivamente sua leitura, pois são argumentos de várias naturezas para mostrar por que,
ao falar de cultura estamos falando do bolo e não da cerejinha que o enfeita. São
argumentos importantes para preparar terreno para o que vem a seguir: como efetivar
a relação cultura e negócios.
Esta relação se dá em duas frentes: os Negócios da Cultura (capítulo 5),
destinado a empreendedores culturais ou gestores e financiadores que desejem investir
nesta área, e a Culturalização dos Negócios (capítulo 6 ) onde a questão é vista pelo
enfoque do mundo dos negócios de modo geral e como ele pode ganhar através da
interface com Cultura.
Para subsidiar as relações entre cultura e negócios temos um capítulo que mostra
sua relação com a construção de marcas e o posicionamento empresarial numa
perspectiva de futuro (capítulo 7), seguido de uma explanação sobre os modelos de
investimentos em cultura existentes (capítulo 8), para que se possa melhor escolher e
atuar.
Finalmente, de posse destas informações, o capítulo 9 nos mostra em detalhes
como investir em cultura.
Esperamos que essa publicação possa contribuir para que Alagoas consiga cada
vez mais valorizar e transformar sua imensa riqueza cultural em desenvolvimento e
qualidade de vida.

DESENVOLVIMENTO: QUAL E POR QUÊ?
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Qualquer que seja nossa área de atuação fica claro que nossa atividade depende
do público, mercado ou quê outro nome queremos dar àqueles para quem trabalhamos.
Já está mais do que comprovado que não adianta mais ficar só brigando para conquistar
uma fatiazinha a mais desse público/mercado. A solução é aumentar nosso
público/mercado. Como? Com melhor distribuição de renda e educação. Já imaginou
que maravilha aumentar rapidamente o tal “mercado consumidor” em 4 bilhões de
pessoas ? É o sonho de todos. Sonho muito possível, pois são 4 bilhões de pessoas
muito pobres e para quem a falta de educação (a questão cultural de novo!) significa
impossibilidade de alterar a própria situação. É preciso ter consciência que mudar esta
situação não é apenas mudar a situação para “eles”, é mudar esta situação para “nós”.
Na verdade

não existem

“eles” e “nós”, estamos

todos

numa relação de

interdependência. Assim, distribuição melhor de renda é mais do que uma questão de
benemerência, é uma questão de estratégia de sobrevivência em médio prazo. Quer
vender mais? Pague melhor seu funcionário ou fornecedor; invista seu excedente na
produção, não na especulação; fomente a capacitação; acredite no potencial e
diferencial de sua região e país.
Não estamos portanto falando apenas de crescimento econômico (que é só
quantitativo), estamos falando de desenvolvimento (qualitativo). Desenvolvimento
sustentável ( para evitar que o presente consuma todos os recursos e possibilidades do
futuro), social e humano ( dinheiro não é tudo - afinal trabalhamos para viver ou
vivemos para trabalhar ? )
Parece um sonho utópico? Não é. Um exemplo: a ONG What the World Wants
(criada pelo futurólogo Buckminster Füller), fez um estudo de quanto dinheiro seria
necessário para resolver os 16 maiores problemas enfrentados pela humanidade. A
conclusão: durante dez anos, investir anualmente menos de um terço do que o mundo
gasta por ano em armamentos. Ou seja: existem recursos, conhecimentos e pessoas
para criar o mundo que desejamos e merecemos. O que falta então ? Falta escolha,
decisão.
Escolha é nossa palavra chave. O também futurólogo Peter Druckër diz que a
“melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”. A cada momento em que (no nosso
cotidiano pessoal ou profissional) fazemos uma escolha, escolhemos qual futuro
estamos construindo. Este é um dos motivos pelo qual consideramos que a melhor
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definição para desenvolvimento é aquela adotada pelo Programa da Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) : “Desenvolvimento é o processo de ampliação de escolhas”.
Escolhas como indivíduo, como profissional, como empresa. Para este aumento de
escolhas a cultura é fundamental. Ela é ao mesmo tempo um meio para alcançar isso
(com suas linguagens – o “como”) e um fim em si (pelos seus ramos de atividade – o “o
quê”).

CULTURA: QUAL E POR QUÊ

Normalmente quando se fala em cultura o que vem à nossa cabeça é produção
artística e belas artes. Cultura inclui estas áreas, mas é mais do que isso e vamos
começar pela história da humanidade para entender isso. O que define o homo sapiens
como humano, mais do que sua anatomia é seu comportamento, fruto da habilidade de
representar e intercambiar idéias através da representação simbólica (como vemos nas
pinturas ruprestes das cavernas). O interessante é que o período histórico em que
começamos a trocar idéias, criar através de símbolos é também o momento em que
começa a navegação e com ela o comércio, a troca de bens. Cultura e Negócios estão
juntos na sua origem.
Que cultura estamos falando? A definição adotada pela UNESCO é “Num sentido
amplo, cultura pode ser vista como um conjunto de características materiais, espirituais,
intelectuais e emocionais que definem uma comunidade.” Sentimos que essa definição é
um pouco estática, como se a cultura fosse apenas um bem, algo que se possui.
Cultura para é antes de mais nada um processo, assim desenvolvemos uma definição,
simples porém abrangente: “cultura é tudo aquilo que cria e transforma mentalidades
(como pensamos) e hábitos (como fazemos).
Esta definição fornece nossa chave: todo processo de evolução, expansão,
melhora (não é isso que queremos?) implica numa mudança no jeito de pensar e fazer.
Portanto, uma mudança cultural. Donde a necessidade de perceber que cultura não é
algo supérfluo (a cerejinha que enfeita o bolo), mas essencial, nuclear (o bolo em si).

CULTURA, NEGÓCIOS E TRANSVERSALIDADE
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Cada vez mais são necessárias novas formas de atuação, nós precisamos de
novas maneiras de fazer e estas devem necessariamente ser transversais. E o que é
transversal ? Aquilo que envolve não apenas várias disciplinas de conhecimento, mas
também vários departamentos dentro de uma instituição, várias instâncias dentro da
sociedade, várias linguagens dentro de um processo.
A transversalidade e a transdisciplinareidade são a marca do século XXI, na
medida em que a compartimentalização não permite a abordagem sistêmica necessária
para que se possa encontrar soluções para os problemas que enfrentamos.
A Cultura tem uma natureza transversal, portanto ela é instrumento
imprescindível no processo de desenvolvimento.

Porém, para que a cultura e o

desenvolvimento possam se relacionar é necessário um mediador, que transforme idéias
e conceitos em práticas. Acreditamos que este mediador é o mundo dos negócios. É ele
que permite que a cultura se transforme em desenvolvimento. Se não for por meio dos
negócios, ela será apenas um potencial, não se concretiza. E nossa riqueza (em seus
vários sentidos) continuará sendo só potencial .
As tendências de futuro mostram que, no século XXI, a cultura e a Economia
Criativa são o grande diferencial para os negócios e o mais importante elemento para
alavancar o desenvolvimento. Assim, o Sebrae- APL Cultura em Jaraguá , atento não só
às tendências mas sobretudo às necessidades locais, prepara este livro que tem por
objetivo mostrar argumentos e estratégias que permitam que a enorme riqueza cultural
do Brasil, e principalmente do Nordeste, possa se transformar em riqueza econômica e
social. Visões complementares vão demonstrar não apenas que a mudança de
mentalidade de empresariado e governos locais em relação à cultura é urgente, mas
também os caminhos para encontrar os procedimentos mais eficazes.
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CAPÍTULO 3 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO
Lala Deheinzelin

“Se não mudarmos de direção, acabaremos onde estamos indo“
Provérbio chinês

INTRODUÇÃO AO TEMA

Pertenço a uma instituição ligada a Estudos do Futuro, que difunde a idéia que
ele não pode ser previsto, mas podemos estudar as tendências, esboçar os cenários
desejados e então definir as estratégias para criar o futuro desejado. Nesta construção
do futuro a Cultura tem um papel essencial. Cultura que significa mais do que produção
artística ou bagagem intelectual. Minha definição tem sido: “cultura é tudo aquilo que

cria e transforma mentalidades e hábitos” e portanto constrói e transforma sociedades e
grupos.
É por isso que ela é fundamental: todo processo de mudança necessita antes
uma mudança cultural, ou seja, de mentalidade, jeito de fazer. Assim, a cultura é
estratégica: não é a cerejinha que enfeita o bolo, mas é o bolo em si. O escritor José
Saramago diz que a Cultura é como a atmosfera: não a percebemos pois estamos
imersos nela.
Focando mais: as tendências mostram que, no século XXI, a cultura e as
indústrias criativas são o grande diferencial para os negócios e o mais importante
elemento para alavancar o desenvolvimento. Como fazer então para que nossa riqueza
potencial se transforme em riqueza econômica e social? Começando por promover
mudanças de mentalidade.
Primeira: a percepção do imenso papel e poder transformador da cultura não
existe nem no setor cultural nem nos outros setores da sociedade. Também o conceito
de desenvolvimento deve ir além do econômico: é o processo de ampliação de escolhas
que só é possível quando as várias dimensões da cultura são percebidas e
contempladas.
Mudança de mentalidade ao valorizar o que é próprio. Existe uma estreita relação
entre auto estima e desenvolvimento mas infelizmente nossa herança de colonizado faz
16

com que sempre valorizemos o que é de fora. Verificamos que a valorização da cultura
local chegou até o discurso, mas ainda não acontece na prática. Num processo de
globalização, manter a brasilidade – com toda a sua diversidade cultural – é também
questão de sobrevivência. A preservação ambiental garante a sobrevivência do planeta
e a preservação cultural a da humanidade.
A questão da brasilidade é fundamental como valor não apenas nos negócios da
cultura – aqueles diretamente ligados ao setor – como no riquíssimo campo da
culturalização dos negócios – aquele que surge no contato entre cultura e outros
setores. Em ambos encontramos muitas oportunidades, desde que estejamos dispostos
a empreender de fato, o que pressupõe inovação, pesquisa e risco calculado.
Para que o ambiente seja propício e fértil outra mudança de mentalidade é
necessária: sair das conhecidas práticas de “politicagem” para as da verdadeira política,
aquela que tem mecanismos para que os setores possam de fato ter representatividade
e participação nos processos decisórios.
Mudanças culturais acontecem no dia a dia de cada pessoa e instituição, no
momento em que escolhemos e priorizamos. Por isso são as mais difíceis. Por isso
também as mais possíveis: dependem de nós. E se não tivermos consciência de que,
mais do que vítimas somos todos co-autores deste processo, continuaremos na direção
que estamos indo... Que chega a um lugar e futuro que não desejamos nem
merecemos.
Nos próximos capítulos vamos mostrar, de varias maneiras, porque e como a
cultura é fundamental dentro da visão mais abrangente de cultura e desenvolvimento,
já proposta. Uma parte importante pois em geral nem os próprios empreendedores
culturais tem noção do imenso papel que a cultura desempenha em nossa vida.
No resto do livro não vamos ignorar a imensa importância filosófica, cultural,
social da cultura e da diversidade cultural, mas é importante esclarecer que nosso foco
será, como diz o título, cultura e negócios - mesmo cientes que cultura é muito mais do
que negócio.

CRIANDO O FUTURO
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Como não existem pílulas mágicas para resolver todos os problemas de gestão,
governança e planejamento – que são comuns ao setor cultural e empresarial – o que
precisamos é nos assenhorar do nosso presente para construir o futuro que desejamos
e merecemos. Nós sempre temos a idéia de que o futuro acontece de qualquer jeito,
mas não é assim. O futuro é sempre decorrência do presente. Como já dito, a melhor
maneira de prever o futuro é cria- lo . Precisamos saber o que desejamos para poder
criar. E toda criação começa no sonho. Sonhamos, como o personagem mitológico
Ícaro, que queria voar em direção ao Sol, até o momento que conseguimos concretizar
o sonho, como o nosso Santos Dumont.
Na construção do futuro que desejamos a cultura tem papel central como fator
de desenvolvimento. Durante muito tempo ela foi vista como a cerejinha, o enfeite.
Todo evento, toda política de governo, precisava ter lá o seu enfeitezinho, para dar um
charminho: a cultura. Aliás, a bem da verdade nós ainda somos vistos como cerejinha e
não como bolo. Portanto é fundamental elencar um conjunto de razões pelas quais
somos o bolo e não a cerejinha.
Se analisarmos os mapas de desigualdade social, procurando relação entre
violência e analfabetismo, vamos constatar, por exemplo na cidade de São Paulo, que as
zonas de maior violência coincidem com as de maior índice de analfabetismo. Existe
uma relação direta entre a falta de cultura e o excesso de violência.
Uma outra coisa que observamos na relação entre cultura e desenvolvimento é
que não dá para considerar cultura apenas como um setor de atividade. Ela é
transversal, perpassa os outros setores. Jacques Lang, que foi ministro da Cultura da
França durante duas gestões - e a França vive de cultura, é o seu principal produto - diz
que na primeira gestão ele era um dos ministros; já na segunda gestão era o segundo
homem depois do presidente, porque perceberam que a cultura está presente em tudo.
Se há um projeto de saneamento básico a ser desenvolvido, ele somente será
implementado se houver uma mudança cultural, de mentalidade. Um projeto de
agricultura orgânica, (ou qualquer outra coisa que se imagine) também pressupõe
mudanças culturais.
Hoje vivemos uma forte segmentação e compartimentalização e o resultado é
que vamos nos perdendo no meio dessa sucessão de pedacinhos que o conhecimento
se tornou. E qual pode ser o “cimento” dessa história toda? A cultura. Portanto, ela não
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é apenas um setor, mas tem característica transversal, tem interface com as outras
atividades, o que para o nosso tema é muito importante.

AS VÁRIAS DEFINIÇÕES DE CULTURA

Geralmente, a primeira associação é cultura como produção artística. Cultura é
isso também, mas não apenas, o que fica claro quando vemos que tipos de definições
encontramos no dicionário. A primeira delas é a definição de cultura como “um conjunto
de saberes e valores que caracteriza uma comunidade, sua identidade e competências“.
Uma definição interessante, que já nos coloca num outro patamar. A segunda definição
de cultura é a mentalidade com a qual determinada pessoa, grupo ou país opera.
Dizemos por exemplo: “cultura japonesa”. E essa mentalidade é, em grande parte,
conseqüência da nossa visão, de como vemos o mundo, de qual tipo de “espelho” ou
“óculos” usamos para isso. Estes óculos ou espelhos com os quais enxergamos o mundo
também são reflexo de nossa cultura.
A terceira definição de cultura é “um conjunto de linguagens artísticas”, e aqui
temos uma chave muito interessante, porque o ser humano entende por meio da
sensação. Se não sentimos, não entendemos. As coisas não entram pela cabeça, entram
pela sensação e da sensação vão para a cabeça. Somente o que é sentido faz sentido. E
quando usamos as linguagens artísticas conseguimos sentir. Se conseguirmos sentir,
conseguiremos entender. E aí temos um imenso campo de ação para a cultura.
A quarta definição de cultura encontrada no dicionário é relativa à cultura
biológica, como cultura de fungos ou bactérias. Temos um ambiente onde há
determinados nutrientes e esses nutrientes permitem que certo tipo de coisa cresça.
Cultura então é uma espécie de caldo nutritivo, criativo. Essa idéia de caldo criativo
existe também quando falamos do ambiente cultural. Qual é nosso caldo criativo? Quais
os nutrientes que existem? Qual é o repertório? Quais são os instrumentos e
ingredientes que vão fazer com que a sociedade tenha esta ou aquela cultura?
E a última definição de cultura é relacionada com a origem da palavra, que é
cultivo. Nós falamos cultura de arroz, de milho, porque a cultura (esta da qual estamos
falando), assim como cultura (aquela do milho e do arroz) é tudo aquilo que dá frutos.
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Se cuidamos, dá frutos. Cultura é o que frutifica, por isso é a mesma palavra. E se nós
queremos colher frutos, precisamos atuar na questão cultural.
Quando adotamos essa idéia de cultivo percebemos que tudo, inclusive o futuro,
só é construído em etapas. Uma semente não é uma torta de maçã. Geralmente,
olhamos a semente de maçã e dizemos: cadê minha torta? Quero minha torta já. Mas
para que sua semente vire uma torta, ela tem que brotar, ser regada, ter um terreno
propício , ser cultivada. Na maioria das vezes, não obedecemos aos processos naturais.
Essa associação com o cultivo é interessante porque mostra quais etapas precisamos
obedecer.
Usando essa estrutura das várias definições de cultura vamos mostrando um
pouco mais de que cultura estamos falando e como trabalhar com ela.

CULTURA, DNA DE UMA SOCIEDADE
Primeiramente vamos analisar a definição mais antropológica, com a qual
trabalhamos. Cultura como conjunto de “saberes e fazeres” que caracteriza uma
comunidade e que, além do material (tangível, que pode ser pego) compreende tudo o
que é intangível,que não conseguimos tocar. A partir de uma série de estudos e
publicações realizados durante a década da Cultura e Desenvolvimento

2

ganha força a

noção que a cultura tem caráter matricial, está sendo vista como uma espécie de DNA
de uma sociedade. É a partir desse DNA que os processos acontecem. Na maioria das
vezes, nós queremos mudar os processos sem mudar o DNA. Isso não é possível. Se
não mexemos no DNA, ou seja, se não mexermos na cultura e na questão da mudança
de mentalidade, não conseguiremos mudar o queremos, que é o desenvolvimento.
Então, para conseguir processos de desenvolvimento efetivos precisamos mexer
na cultura, justamente por seu caráter matricial. Mas, de que desenvolvimento estamos
falando? Durante muito tempo o desenvolvimento foi associado ao desenvolvimento
econômico apenas. Aquela idéia de fazer crescer o bolo para repartir depois – que não
funciona já faz tempo. O bolo cresceu muito e está cada vez menos repartido. O
desenvolvimento de que estamos falando é de outra natureza, é um desenvolvimento
que, além do mais, tem que ser sustentável, porque não adianta nós conseguirmos
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Brasil , participou o economista Celso Furtado.
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sobreviver bem hoje e os nossos filhos não terem água para beber amanhã. O
desenvolvimento inclui aspectos sociais, humanos e ambientais.
De todos os conceitos de desenvolvimento considero melhor o adotado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) : “desenvolvimento é o
processo de ampliação de escolhas”. Se não temos escolha do que fazer, como viver,
comer, trabalhar, ampliar horizontes, não estamos numa situação de desenvolvimento.
Nós vamos adotar essa perspectiva: nosso objetivo é promover ampliação de
escolhas e a criação de todo o “caldo nutritivo” necessário para que isso seja possível.
Para facilitar, criei uma definição bem sintética: “cultura é tudo aquilo que cria e
transforma mentalidades ( o jeito de pensar) e hábitos ( o jeito de fazer) . Religião,
educação, nossa história, saber tecer balaios, o que comemos, como dormimos, tudo
isso cria nosso jeito de pensar e agir . Portanto, é por meio disso também que podemos
mudar.
A cultura é o que nos separa, portanto pode também ser aquilo que nos une. Se
ela tem sido origem de muitos de nossos problemas (como aqueles originários dos
confrontos étnicos) pode também ser a origem das soluções.

MENTALIDADE : VÍTIMAS OU CO-AUTORES?

O segundo aspecto de cultura do qual falamos é a mentalidade, que resulta da
maneira como fomos criados. Em que mundo acredito ? Não é ver para crer, mas crer
para ver: enxergamos aquilo que está de acordo com nossas crenças. É a partir do jeito
que temos de olhar que construímos ou não o nosso mundo. Há coisas que não vemos
e coisas que escolhemos ver.
E o primeiro ponto de vista é a nossa postura: nos colocamos como vítimas do
mundo ou como co-autores? Provavelmente somos as duas coisas: o mundo nos faz e
nós fazemos o mundo. Como é que isto acontece? Depende muito da maneira como
fomos criados, da maneira como enxergamos a vida, de como vemos o mundo e da
forma como fazemos escolhas.
Durante milênios temos nos matado, de forma avassaladora, por pontos de vista
diferentes. E pontos de vista diferentes, em geral, de um mundo que é o mesmo. Mas
sempre achamos que nosso ponto de vista é o único, o certo. Aprender a perceber que
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algo não é diferente, mas a mesma coisa sob outro ponto de vista poderia nos ajudar a
ter uma visão mais abrangente.Tudo isso depende de treino, pois às vezes olhamos sem
ver, assim como escutamos, mas não ouvimos.
Outra coisa importante: para entender é preciso percepção, sentir. E para sentir,
é preciso experiência. Por exemplo, olhamos linhas desenhadas num plano (bi
dimensional) e enxergamos um cubo (tri dimensional). Isso só é possível pois temos a
experiência da tridimensionalidade (de nossos corpos e universo). Senão, só
enxergaríamos o que de fato está lá: linhas formando triângulos e trapézios planos. O
cubo não está no papel, está na nossa cabeça: é uma construção cultural resultante de
experiência.
Imagine então a quantidade de coisas que olhamos sem ver e não percebemos
pois nunca experimentamos nada com o qual podssam ser associadas. Por isso “o que é
sentido faz sentido” Quando sentimos, entendemos, conhecemos. Mas conhecer é uma
coisa que nem sempre é fácil.
Todo olhar é uma escolha: enfatizamos uma parte, deixamos de ver outra. E isso
vai se complicando à medida que lidamos com situações de maior complexidade e
profundidade. Mais complexidade, mais opções para escolha e escolher é sempre difícil.
Por isso, às vezes, preferimos delegar ao outro o nosso poder de decisão e escolha.
Nós escolhemos o quê enxergamos, como enxergamos e o quê priorizamos. E
quanto mais informação nós ganhamos, mais temos escolha. Se por um lado temos o
ônus do peso da decisão e escolha, temos também um bônus. Por quê? Porque quando
conhecemos, a questão pode se apresentar na forma que for que ainda vamos
reconhecê-la. Então, nós estamos mais aptos a entender o mundo, porque já
conhecemos e reconhecemos suas partes. Até o momento em que basta um indício e
nós entendemos: “Para bom entendedor/ “enxergador” meia palavra/imagem basta” !
Esses são exemplos de como construímos o nosso olhar. É a partir daquilo que
vemos e daquilo que deixamos de ver – sobretudo - que criamos nossa cultura. A partir
da nossa cultura criamos nossas escolhas e nosso modo de agir. Se não trabalharmos
nosso jeito de olhar, não mudaremos nada.
E nesse aspecto, os artistas tem uma importante contribuição pois uma de suas
funções na sociedade é ampliar nosso olhar e percepção. O artista traz sempre um
novo olhar sobre as coisas. Criação é isso, na verdade. Ver a mesma coisa sob outro
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ponto de vista e encontrar para ela outras funções, aplicações e combinações possíveis.
Portanto, todo olhar é uma escolha.

Se não treinarmos o olhar, a diversidade e a

capacidade de enxergar pontos de vista diferentes, não conseguiremos evoluir.

HOMEM, ANIMAL SIMBÓLICO

O nosso próximo aspecto da cultura é ligado à questão das linguagens . Para
tentar esclarecer ainda mais se cultura é cerejinha ou é bolo vamos olhar nossa
evolução. Durante muito tempo aprendemos que o que nos tornava humanos, homo
sapiens, era o polegar opositor, cérebro grande, organização social etc. Hoje em dia a
visão mudou bastante, como veremos.
Para dar uma idéia melhor de proporção, um pesquisador, Peter Russel

3

fez um

paralelo entre a história da vida, colocando-a ao longo dos 104 andares das torres
gêmeas do World Trade Center (que à época ainda existiam). Constatamos assim, por
exemplo, que somente no 80º andar, surge a reprodução sexual (mistura de diferenças)
e é só a partir daí que temos uma aceleração da evolução . Porque das diferenças é que
vem a evolução, como dizia Darwin. Daí, por exemplo, a importância da diversidade,
tanto biológica quanto cultural.
Os mamíferos surgiram no último andar e o homem só surge no último
centímetro do prédio!! E a história de nossos últimos dois mil anos seria a raspa de tinta
do prédio! Se, para ter uma outra idéia de comparação, nós transformarmos esse um
centímetro da evolução do gênero homo (1800.000 anos) em um ano ,vamos ver que
vai tudo muito lentamente: em agosto deste ano que equivale a 1.800.000 anos cresce
o cérebro, no final de novembro dominamos o fogo. Até que, no que equivale a 10 de
dezembro, acontece algo que faz com que o processo de evolução se acelere
brutalmente: é o momento em que começa a comunicação, a linguagem. E no que seria
23 de dezembro acontece o que determina tudo o que somos hoje: é o momento em
que conseguimos trocar idéias através da representação simbólica, quando começam as
pinturas nas cavernas.

3

O Buraco Branco no Tempo
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A nova antropologia e a nova arqueologia4 definem que o homem é um animal
simbólico. O que caracteriza o ser humano não é o cérebro, o polegar, etc. O rato tem o
cérebro maior que o nosso em relação ao corpo, nesse sentido, ele seria mais
inteligente. Pela moderna ciência, o que caracteriza o ser humano é o fato de le ser um
animal simbólico. O que caracteriza o ser humano, enquanto espécie, é a cultura. Isto é
a nossa essência, a nossa natureza e é incrível que seguimos considerando que cultura
é cerejinha!
Seguindo com a analogia, é interessante ver que a partir dali o processo se
acelerou enormemente.Tanto é que quase tudo o que consideramos nossa história
acontece no dia 31 de dezembro. Às duas da tarde nasce Cristo; nove e meia da noite
temos os grandes descobrimentos e tudo o que constitui o mundo atual começa alguns
minutos (até segundos, no caso da Internet ) antes da meia-noite.
Percebe-se então que há um processo de aceleração imenso. O que nos leva a
conclusão que esse bichinho bípede, esse tal de animal simbólico, tem uma capacidade
de transformação extraordinária. O que significa uma grande capacidade de fazer
besteira (e isso nós temos feito bastante). Mas significa, na mesma medida, capacidade
de consertar.
É importante ter isso em mente, pois o ânimo e o entusiasmo que alimentam o
sonho são o motor primeiro do empreendedor. Por isso é fundamental acreditar, antes
de mais nada, na humanidade, na sua capacidade de transformar-se e que vale a pena
tentar.
Voltando à nossa relação entre cultura e negócios, cabe ressaltar que eles
estiveram juntos desde a origem: o momento da história em que começamos a trocar
idéias (através de pinturas rupestres) é o mesmo em que começamos a navegar e assim
a ir para outros lugares trocar bens e produtos. Essa visão negativa da relação entre
cultura e negócios é recente (e compreensível pois resulta de uma ênfase demasiada no
mercado) mas não é boa para nenhum dos lados.
O que nos torna humanos então é a capacidade de criar. Isso foi retratado
lindamente por Michelangelo na famosa Capela Sistina. Basta lembrar a pose relaxada
de Deus e Adão no momento da criação. Relaxados por que criar não é coisa somente
para alguns eleitos. Criar é a nossa natureza, é natural, fisiológico quase.
4

Arte: evolução ou revolução?
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CRIAR: O “O QUÊ” E O “COMO”

A partir do momento em que criamos, inventamos tecnologias, o “como”. O que a
cultura tem também de interessante é que ela é tanto o “o quê” quanto o “como”.
Geralmente estamos todos de acordo em relação à “o quê” precisa ser feito (quem não
quer um mundo melhor, com possibilidade de realização para si e para os outros?) A
questão está sempre em “como” alcançar ou construir os “o quês” desejados.
Poderíamos dizer que cultura é também um conjunto de “comos” (técnicas, métodos,
linguagens). Saber fazer rede de pesca, cozinhar, química quântica, pintura, montar
negócios. São “comos”, são tecnologias.
Já falamos que o momento da escolhas é o momento crucial para o
desenvolvimento. É o momento em que escolhemos os “o quês“ e “comos” que
merecerão nosso empenho e recursos e que tipo de tecnologia vamos desenvolver. É
muito triste constatar que nos empenhamos em desenvolver tecnologias para fabricar
um relógio com micro aparelho de vídeo embutido, mas não temos tecnologias para
fazer com que crianças não sigam odiando seus semelhantes de outra etnia, de forma
gratuita, sem nem saber por que. Isto é escolha, é uma questão cultural.
Vamos a outros exemplos de questões culturais formando mentalidades e
valores. Padrão de beleza é um deles: as belezas esquálidas de hoje seriam as doentes
de ontem e as carnudas de ontem as infelizes no spa ou mesa de cirurgia de hoje.
Tanto sofrimento por nada: um padrão estético, cultural, sem qualquer relação com
funcionalidade ou prazer de viver. Outro exemplo: banho. Durante muito tempo, na
Europa, banho era uma terapia. Às vezes duvidamos se a humanidade de fato evolui,
mas é só pensar nesta questão dos cheiros que percebemos como estamos melhor hoje
em dia. Mais um padrão cultural: respeitamos quem é sisudo, pois confundimos
seriedade com sisudez. Não se vê nunca a foto de um grande líder sorridente, pois se
não estiver de “cara fechada”, ninguém vai levá-lo a sério.

NOSSO “CALDO” CULTURAL E HISTÓRICO
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Tudo isso é cultura. E cultura é construída, resulta do caldo criativo ou ambiente
em que estamos imersos, nossa história, o que experimentamos, em que acreditamos.
Fruto do acaso? De jeito nenhum. Hoje, mais do que nunca, essa construção tem um
“deus” que dita as regras. O deus que cria a nossa cultura no momento é a mídia, que
tem um poder e um papel enormes. Dizem que é o quarto poder, eu diria que ela está
mais para primeiro ou segundo... Mas nós ainda não temos noção do quanto isso é
sério.
A mídia tem o poder de construir e de destruir. De formar e de deformar. Em
muitos aspectos ela tem cumprido mais o papel de deformar, infelizmente. E o pior é
que não temos consciência disso: é um ataque que não percebemos. E de repente não
sabemos por que consideramos que toda pessoa que se aproxima é um bandido, que só
seremos valorizados e queridos pelo formato de nossos corpos e etc. Se a mídia é quem
pode deformar mentalidades, é também quem poderia formá-las. Novamente a escolha.
Ela pode ser o problema ou a solução.
Outro componente de nosso “caldo” cultural é a nossa história. Um dado
importante para compreender nossa dificuldade em ser empreendedores: durante o
Brasil Colônia e parte do Brasil Império, ninguém podia ser candidato a nenhum cargo,
nem público, nem eclesiástico, se tivesse “mão suja”. E o que é “mão suja“? Matou,
roubou? Ter mão suja é ter trabalhado, e não apenas você, mas sua família. Trabalhou,
não é digno de assumir um cargo. Esta noção de que elites dirigentes não trabalham (e
portanto vivem às custas do trabalho alheio) vigorou por séculos, imagine-se o peso
que isso tem em nossa formação e imaginário. Continuamos achando que existe uma
espécie de Olimpo (a ilha de Caras?) onde estão os deuses, aqueles que não trabalham,
e que trabalho é vergonha. Em compensação, para as culturas anglo-saxônicas e
protestantes, o trabalho é altamente valorizado e a conseqüência é uma forte cultura
empreendedora.
Outra conseqüência de nossa história é a idéias dos “donos do poder” que gera
mentalidade e modo de operar patrimonialista e terrível para os processos de
desenvolvimento. É uma questão particularmente delicada em estados do Nordeste,
uma vez que este foi historicamente um centro de poder. Mas o poder não é uma coisa
que se possui, o poder é delegado (pelo povo) e exercido (pelos líderes).
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Esta é outra inversão que absorvemos. Nós achamos que trabalhamos para o
governo? É o contrário. O governo deveria trabalhar para nós. Nós, o povo, somos os
donos do poder. O governo existe para fazer aquilo que é do nosso interesse, com o
nosso dinheiro, as nossas escolhas. As decisões de governo deveriam ser as nossas. O
problema é que infelizmente não desenvolvemos ainda mecanismos e um sistema de
eleição e governo de fato eficiente e representativo, com uma estrutura que torne isso
possível.
Cada vez que estamos numa situação em que alguém é dono do poder, essa
situação está errada e tem que ser revista. Dentro de nossa estrutura administrativa
(em corporações e governos) a burocracia é o que mantém os “donos do poder “, pois
ela cria as condições para negociação de favores: complicamos, para poder oferecer o
“jeitinho” . São 500 anos assim, nós temos que mudar essa história.
Mais uma coisa que nos caracteriza: a mistura do público com o privado. Nós
sempre tratamos a coisa pública de forma privada. O lado bom disso é que tratamos
todo mundo como se fosse um primo, somos afetivos. Por outro lado, é como se tudo
fosse nossa própria cozinha. Fazemos o que entendemos, como bem entendemos, sem
comprometimento. Além do terceiro setor (as ONGs - bens privados para fins públicos)
brincamos dizendo que no Brasil o mais desenvolvido é o quarto setor: bens públicos
para fins privados. Tragicômico...
Outro ponto é que o progresso sempre esteve associado ao que é estrangeiro e o
atraso ao que é nacional. Quando passamos de monarquia para república, a primeira
providência foi acabar com qualquer coisa que tivesse identidade nacional, com
qualquer regionalismo. Tudo isso era uma vergonha, porque era sinal de atraso. Sinal
de progresso era tudo o que fosse importado. Somente agora estamos saindo dessa
destruição e negação de nossa identidade e começamos de fato a valorizar nossa
cultura popular, nossos saberes e fazeres tradicionais. E o que é importante: não
apenas

a

preservação

da

tradição

como

sua

aplicação

numa

perspectiva

contemporânea.

AS QUATRO FASES DE CONCRETIZAÇÃO
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Vamos agora rever a questão da cultura como cultivo, como aquilo que dá frutos
e resulta de processos. Se queremos colher os frutos que merecemos e necessitamos,
precisamos saber que todo processo se concretiza em pelo menos quatro fases.
Semear: a idéia, o sonho
A primeira é a semente, que é uma idéia, um sonho, uma proposta, um projeto.
Nossa tendência, geralmente, é achar que “penso, logo existe” (parodiando a célebre
frase de Descartes). Achamos que se já pensamos, já tivemos a idéia, o negócio está
feito. E às vezes dizemos: “Ah, isso não deu certo”, porque em um ano a semente de
maçã não virou a desejada torta de maçãs! Antes de ser torta nossa semente tem que
brotar, ser cuidada, crescer, florescer, ser colhida e preparada. Processo que leva anos vem daí também a necessidade de se pensar em médio e longo prazo.
Preparar terreno : criar condições adequadas
Para que nossa idéia/semente germine é preciso em primeiro lugar, preparar o
terreno. E essa fase é normalmente aquela que excluímos, pois acreditamos que uma
semente/idéia boa pega em qualquer lugar.Se temos uma semente maravilhosa e a
jogamos num deserto, não vai florescer. Por isso a fase de preparar terreno é
fundamental. E o que quer dizer “preparar terreno”? É criar o ambiente, o “caldo
nutritivo” adequado: informações, métodos, equipamentos, equipe necessária. No caso
de cultura e negócios, por exemplo, uma etapa da preparação de terreno é conscientizar
empresários, gestores e financiadores do imenso potencial que esta relação apresenta.
Manejo: gestão, cuidar
A terceira fase é a do manejo, que em inglês é “management” e em português
traduzimos como gestão. Mas em inglês a palavra é a mesma para o cuidar e o gerir.
Essa é a fase de produção. Fase onde cuidamos do relacionamento (interno e externo),
da qualidade, de garantir continuidade, enfim de tudo aquilo simbolizado pelo “regar. A
questão de continuidade é fundamental. Imagine o que acontece com uma alface
regada uma vez só? No entanto, muitas vezes, fazemos uma única vez e achamos que
já “não deu certo”. Ou fazemos uma vez e achamos que já é suficiente. Se não houver
continuidade, seqüência (ex: calendários fixos no caso de programação cultural) não há
frutos nem conseguimos construir uma marca e sua identidade. No Brasil nós já não
temos essa cultura da continuidade e isso se agrava com o fato de que cada nova
gestão (seja no governo ou nas instituições) significa a interrupção ( ou destruição) do
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que vinha sendo feito,para começar tudo de novo. Isto acarreta prejuízos astronômicos,
atraso e sobretudo uma aguda falta de credibilidade em nossas instituições.
Colheita: sustentabilidade e inovação
A quarta fase é a da colheita. Ela é muito importante, porque está ligada ao

timing, ao saber que cada coisa tem seu tempo certo. Não adianta colher antes nem
depois da hora. Também não adianta colher tudo e não deixar sementes que germinem
para o próximo cultivo - a questão da sustentabilidade. E somente é possível manter
esse ciclo se houver inovação. É uma fase sobre a qual, às vezes, não pensamos muito.
Dizemos apenas “agora eu estou colhendo, acabou aqui o processo”, não. Esta fase é o
fim e o recomeço. Se não for pensada como recomeço, não garante a continuidade.

BREVE HISTÓRICO DA CULTURA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

Esta estratégia começa a ganhar força nos anos 70 com estudos feitos pela ONU,
em

busca

de

melhores

Simplificadamente,

resultados

chegaram

à

para

seus

conclusão que

projetos

de

resultados

desenvolvimento.
menores

estavam

relacionados ao não levar em consideração nem os aspectos culturais do local e
população trabalhada, nem a cultura em si, seja como meio (linguagem) para facilitar
processos ou como fim ( um negócio em si ).
Em 1982 foi realizada no México a Conferência Mundial para Políticas Públicas de
Cultura e finalmente foi criada a Década da Cultura e Desenvolvimento (entre 1988 e
1997) a primeira vez em que representantes de vários setores diferentes, de vários
países do mundo, se reuniram para discutir e estudar isso em profundidade. O Brasil
teve representante brilhante, o economista Celso Furtado.
Dessa década resultaram estudos e publicações excelentes que trouxeram para
nós esta constatação da cultura como eixo central do desenvolvimento e motor da
economia no século XXI. Em 2001, os atentados contra o World Trade Center em NY
precipitaram (como contraponto ao fundamentalismo crescente de ambos os lados) a
finalização de uma Declaração Universal sobre Diversidade Cultural a ser adotada pelos
países membros (de forma semelhante às anteriores, por exemplo aquela sobre Direitos
Humanos). Em outubro de 2005 foi finalizada a Convenção sobre a Diversidade Cultural,
um documento importante pois, entre outros pontos, coloca parâmetros para
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negociação internacional de bens culturais, que envolvem a própria identidade e
soberania de uma nação.
Mais ou menos no mesmo período a questão de cultura e desenvolvimento é
ampliada para uma área nascente: a chamada Economia Criativa, e desde 2004 o Brasil
vai ganhando posição de destaque no cenário mundial. Primeiro com a realização da
UNCTAD XI (Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que teve como
um dos temas chaves a cultura e as Indústrias Criativas, depois com o Fórum Cultural
Mundial, realizados em São Paulo. Da UNCTAD XI veio a percepção da necessidade de
criação de um Centro Internacional de Economia Criativa (iniciativa conjunta da ONU,
UNCTAD e PNUD) que o Brasil tem o privilégio de sediar e terá sede na Bahia.

5

Alguns países (como Reino Unido) já fazem da Economia Criativa sua grande
estratégia de desenvolvimento, com resultados excelentes. Outros,como a China, estão
tomando rapidamente a dianteira, o Brasil tem um potencial tremendo, devido a
recursos culturais extraordinários, mas o nosso problema é a falta de informação das
lideranças governamentais e empresariais sobre o assunto e sua importância .
Esperamos que este livro alcance seu objetivo de conscientizar para o enorme
potencial de geração de riqueza e bem estar social que temos nas mãos. Por enquanto,
quando não valorizamos nossa cultura e seu potencial de negócio, é como se
estivéssemos fazendo canja de galinha de ovos de ouro...

5

Tenho também o privilégio de ter sido chamada para desenvolver o projeto de criação e plano estratégico deste
Centro, que deve iniciar operações ainda em 2006.
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CAPÍTULO 4 - CULTURA É ESTRATÉGICA
Lala Deheinzelin
DIVERSIDADE CULTURAL E ECOSSISTEMA

CULTURAL

A diversidade cultural é tão essencial para nossa sobrevivência como humanidade
quanto a diversidade biológica e fundamental para a sobrevivência do planeta. Nós
temos dois ambientes que convivem: o ambiente físico (o meio ambiente, o planeta
Terra propriamente dito, sustentado pela bio diversidade) e, sobreposto e complementar
a ele, o ambiente cultural (o mundo das idéias, mentalidades e linguagens, sustentado
pela diversidade cultural.) Lembrando que Darwin postula que “das diferenças vem a
evolução”, sem diferenças (diversidade), não há evolução. Sem diversidade não há
elementos para criação, inovação, adaptação.

Sem criação não há possibilidade de

adaptação. É o fim. Logo, acabar com a diversidade (tanto a biológica quanto a cultural)
significa em longo prazo acabar com o planeta e a civilização. Por isso as hegemonias
culturais são tão graves. Produção cultural homogeneizada (filmes, músicas, seriados,
moda, notícias, etc) acaba com a diversidade, portanto com criatividade e a
possibilidade de inovação e adaptação.
Aprofundando um pouco a relação entre diversidade biológica e diversidade
cultural: ecologia e ecossistemas, por exemplo, são conceitos recentes. Quando se
começou a discutir isso, ninguém sabia o que era ou sua importância. A necessidade de
entender e cuidar do ambiente fez com fossem criados mecanismos, palavras e sistemas
para trabalhar com a questão. Atualmente, isso já está totalmente disseminad: uma
criança de três anos sabe o que é ecologia e sabe pensar o ambiente e os sistemas
vivos.
Agora, estamos entrando numa segunda fase. Um movimento similar ao que
ocorreu com o ambiental começa a ocorrer com o cultural. Porque se a cultura não for
preservada, apoiada e valorizada como o ambiente foi, nós não vamos ter solução como
espécie e como vida. É uma questão de sobrevivência.
Reparem o seguinte: nós começamos achando que estávamos falando se cultura
é importante ou não e o que estamos percebendo é que nosso assunto está ligado à
sobrevivência do planeta e de todas as espécies vivas que estão nele, inclusive nós. O
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ambiental é relativo ao mundo físico, tangível, o cultural é relativo ao mundo das idéias,
intangível.
Hoje, portanto, é necessário pensar de forma mais abrangente, pensar e agir a
partir de uma “ecologia cultural”. Daqui para frente vai ser necessário, por exemplo,
verificar o impacto cultural de cada ação (não apenas o ambiental) e incluir sempre a
questão da diversidade cultural.Isso é uma mudança de paradigma e como tal causa
estranhamento e requer um tempo para ser absorvida.

DA ERA DA INFORMAÇÃO À ERA DA CRIATIVIDADE

O que está acontecendo agora? Em que fase estamos? Saímos da Era Industrial,
passamos para a chamada Era da Informação. Porém, durante algum tempo
acreditamos que a informação e a tecnologia eram suficientes para obter os resultados
desejados. Não foi. Porque sem a criatividade e a cultura para aplicar essas informações
e técnicas, elas não resultam. Um dos problemas sérios que temos hoje vem do fato
que informação e tecnologia disponíveis não quer dizer que elas são usadas... Por isso,
concordamos com alguns autores, como Richard Florida (especialista em Economia
Criativa), que falam que na verdade estamos na Era da Criatividade, razão pela qual,
como falaremos mais adiante, a Economia Criativa é a grande estratégia de
desenvolvimento do século XXI.
Neste momento (seja da era da informação ou da criatividade), o que é material,
concreto não vale tanto quanto o imaterial. Muitas vezes a propriedade intelectual sobre
um produto rende mais do que sua produção e a marca vale mais do que qualquer ativo
que uma empresa possua. A marca Coca-Cola vale mais que qualquer bem que a CocaCola possui, e a marca não existe fisicamente, é só uma percepção, um conjunto de
relações.
Hoje, o conhecimento, trabalho intelectual, vale mais do que qualquer trabalho
físico. Se analisarmos a distribuição do poder no mundo, ele está onde a informação e a
criação estiverem. Para lidar com esse cenário precisamos mudar nossa percepção do
que realmente vale. Um produto vai ganhando valor a partir do momento em que vai
saindo do concreto, do tangível, para o intangível. Por exemplo, um sabão da Natura
custa 9 reais, o da Unilever 2 reais e o sabão que eu faço em casa, nada, porque
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ninguém compraria. Porque ele não é bonitinho, não é cheiroso, não tem embalagem,
não é ecológico, ou diferente. Veremos isso também quando falarmos de Economia da
Experiência.

TECNOLOGIAS CULTURAIS E TECNOLOGIAS RELACIONAIS

Nesse panorama, percebemos que estamos trabalhando num universo que é das
coisas imateriais. As ferramentas e as tecnologias para lidar com isso também precisam
ser imateriais. Tecnologia é uma palavra bonita: “techné’ em grego é arte, habilidade.
Tecnologia é, portanto, o estudo (logos) das artes e habilidades. Cada processo
necessita uma tecnologia adequada. Por exemplo: não se pode consertar um software
com chave de fenda. Portanto, para trabalhar com o que é intangível (cultura,
mentalidade) precisamos de ferramentas que também não são palpáveis. Chamo a isso
de “Tecnologias Culturais” (as que mudam mentalidades e hábitos) e meu trabalho é
desenvolver tecnologias culturais para o desenvolvimento. Quando atuo facilitando
processos de desenvolvimento são Tecnologias Relacionais (as que trabalham
interações, ação conjunta), favorecendo relacionamento seja entre esferas da sociedade
ou entre pessoas. São elas que vão fomentar o caldo criativo, aquele ambiente que
nutre transformações.
Mas nós continuamos focando o nosso desenvolvimento em tecnologias
materiais, ferramentas tangíveis. Não valorizamos nossas tecnologias culturais e
relacionais. O Brasil tem um potencial imenso, porque de tecnologias de relação nós
estamos muito bem. Por exemplo : aquilo que para a maior parte das pessoas e países
é um grande problema, que é o fato do outro ser diferente, nós sabemos como
transformar em solução.

ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA

Toda a estrutura de economia foi, primeiramente, baseada em matéria-prima e
em trocas, depois em produtos feitos a partir dessas matérias-primas e, finalmente, em
serviços. Ocorre que, com a globalização, matérias-primas, produtos e serviços tendem
a se igualar. E aí? Como agir quando tanto faz, é igual? O que o consumidor vai
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escolher? O sabão é igual. Então quero outra coisa além de sabão. O que é esta outra
coisa além de sabão, que tende a ser o grande fator que movimenta a economia? É a
economia da experiência6.
As relações de negócio estão mudando muito, nós precisamos ter outras formas
de atuação. Por exemplo, faço consultoria para Natura, uma empresa que, no mundo
inteiro,

é

modelo

de

empresa

que

tem

nas

questões

subjetivas

(filosofia,

cultura,valorização da brasilidade, relações entre as pessoas) o seu diferencial. Sabonete
todo mundo faz, por que eu vou querer o sabonete da Natura, que custa mais? Porque
a Natura é simpática, porque tem um trabalho com ativos brasileiros, atuando numa
perspectiva de sustentabilidade. Eles passaram de vender produto para vender
significado e com isso conquistam seu consumidor.
As pessoas hoje querem mais do que qualquer coisa “consumir” experiência. Se
antes se gastava mais dinheiro para ter grandes casas, móveis, carros, hoje em dia as
pessoas disponibilizam seus bens para ter experiências. Quem tem muito dinheiro vai
para o spa, vai viajar, vai fazer escalada, vai se aprimorar. É a percepção de que
precioso é o aprendizado e a vivência.
Isso vale em todas as camadas sociais, e essas experiências são ainda mais
desejadas se forem experiências transformadoras. Quem é que trabalha com
experiência e com transformação? Nós, empreendedores culturais. E, dentro deste novo
campo que está sendo a grande vertente, a base da economia no séc. XXI, nós temos
condições de trabalhar dos dois lados (que serão abordados em capítulos específicos) os
“negócios da cultura” e a “culturalização dos negócios”.
Reparem que isso está relacionado ao que já falamos “o que é sentido faz
sentido”. Todo esse universo das experiências e das transformações apresenta um
enorme potencial de ação para nós.
Mais um exemplo sobre o que é economia da experiência: Uma matéria-prima, o
café em grão, custa U$ 0,1; o pó de café (produto) já custa três vezes mais:U$ 0,3; o
café da lanchonete triplica de novo: 1 dólar. Aí vamos para os níveis de experiência: um
café de um restaurante cinco estrelas custa 5 dólares; o café na Piazza San Marcos, em
Veneza, no Café Florian, um dos locais mais famosos do mundo , custa 15 dólares! Por
que alguém paga R$ 40,00 para tomar um café, sendo que pelo mesmo café nós
6

Veja-se, O Espetáculo do Negócios, de B.Joseph Pine II
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pagamos R$ 1,00? Economia da experiência: é o fato de estar lá, é a marca, é a
vivência única.

ECONOMIA CRIATIVA

O universo dos negócios da cultura,está ganhando muita importância, ainda mais
pelo seu conceito ampliado: economia criativa. Têm uma característica interessante
porque, diferentemente de outros setores, tanto são um setor econômico quanto um
fator de socialização, porque a cultura é sempre processo, envolve experiência. Em tudo
que é cultural tem aquele que faz e aquele que experimenta.
Para chegar à Economia Criativa, vamos começar com indústria criativa. O que é?
Ela tem a criatividade como componente essencial, tem um processo industrial de
produção, está sujeita a direitos autorais, depende de inovação e de originalidade, mas
é feita em larga escala, é possível reproduzir várias vezes. Nós podemos, por exemplo,
ter artesanato dentro da indústria criativa, desde que possa ser feito em escala maciça.
Nós não teremos, por exemplo, aquelas esculturas maravilhosas de madeira da Ilha do
Ferro. Não é Indústria Criativa mais se insere na Economia Criativa. Essa abrangência é
que faz desta última a grande estratégia de desenvolvimento do século XXI : uma visão
mais ampla e atual, que abrange o que não é produzido em escala e portanto dá maior
margem de possibilidade de interação com fatores relacionados ao desenvolvimento
social, cultural e – também, mas não apenas – econômico. Economia Criativa como
estratégia para que possamos criar modelos sustentáveis de desenvolvimento, como
alternativa aos (inadequados para este século XXI) modelos pré existentes. Novos
modelos onde o ser humano seja mais do que mero consumidor; onde a identidade seja
trabalhada a partir da alteridade e não da xenofobia. Onde o “ser” valha mais do que o
“ter”.
O potencial econômico da Economia Criativa será abordado mais em
profundidade no capítulo de Negócios da Cultura, mas para dar uma idéia, o mercado
das indústrias criativas vai de U$ 831 bilhões em 2000 para U$ 1,3 trilhão em 2005, um
crescimento de 7%. Não existe nenhum outro setor que demonstre esse crescimento, é
uma coisa extraordinária. Do ponto de vista econômico, é duas vezes mais que a
indústria e quatro vezes mais que a manufatura.
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A CHAVE É A DISTRIBUIÇÃO

A Economia Criativa tem uma característica que é chave: o fato de adquirir valor
por meio da distribuição. Não é a produção quem mais conta, é a distribuição. Para dar
uma idéia do que isso quer dizer. Quem é mais forte no mercado cinematográfico são,
indubitavelmente, os EUA: em 1999, possuíam 41% do mercado mundial, 71% da União
Européia e acima de 90% do mercado da América do Sul. Isso do mercado
(distribuição). Mas os maiores produtores são Índia, depois China e Hong Kong,
seguidos de Filipinas e eles estão em 4º lugar. Produzem quase 1/3 do que a Índia
produz, mas sabem que a chave não é produzir, e sim distribuir.
O que nós fazemos? Nós colocamos todo nosso recurso e energia na produção e
a distribuição fica em último plano... Quando fazemos um espetáculo, 98% do tempo, e
do dinheiro são direcionados a colocar o espetáculo de pé e achamos que ele vai andar
com as próprias pernas... O resultado é que, assim como muitos países, não pensamos
na distribuição e ficamos com milhares e milhares de produtos maravilhosos sem
circulação e visibilidade, e portanto sem render.
Este é o cenário do Brasil em geral, da produção de mel à produção musical. Essa
questão é muito séria, porque podemos dizer que a chave de domínio do mundo está na
questão da distribuição dos produtos culturais.Se você detém este poder, tem o poder
de criar as mentalidades dos lugares onde está. E já vimos que a partir da mentalidade
temos uma escolha e uma ação. Se não nos defendemos do que vai entrar no nosso
mercado, na nossa cabeça, na nossa vida, não vamos ter consciência do que está
motivando nossas escolhas. E isso é uma coisa muito séria, porque não há quem faça
mediação nos acordos de comércio relacionados à cultura.
Existe uma discussão muito séria sobre se a cultura vai ser vista como um
produto a mais. E o que acontece? Os acordos de comércio se baseiam em trocas. Um
exemplo: eu te vendo o meu trigo se você comprar meus cem filmes de guerra. Se você
não comprar, não te vendo meu trigo. O resultado é estarmos entupidos por uma
produção audiovisual com um conjunto de imagens de violência que cria um mundo que
não é real, este mundo de detetives, espiões, assassinatos que o cinema e a televisão
mostram e que são, na realidade, muito distantes do nosso cotidiano.
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É importante termos consciência que estes acordos comerciais tem profunda
influência sobre nosso destino. Assim como é importante nós sabermos que existe um
mercado. Se não nos assenhorarmos dele, alguém vai se assenhorar. Se continuarmos a
achar que lidar com o mercado é corromper-se, e que o empreendedor cultural legítimo
deve ficar afastado disso, estaremos sendo ingênuos e permitindo que outros – talvez
nem tão bem intencionados – o ocupem. E alguém vai acabar decidindo por nós o que
ver, o que pensar, o que sentir, o que escolher.
Para o empreendedor cultural é importante perder o medo do mercado, para não
ser vítima do mercado. Assim como para o mercado (o mundo dos negócios) é
importante perder o medo do empreendedor cultural, para não ficar obsoleto e produzir
só serviços e produtos que não se distinguem ou tem valor agregado.
ECONOMIA CRIATIVA

É ESTRATÉGICA

Os próximos tópicos são um elenco de argumentos que mostram porque
economia criativa, onde está inserida a cultura , é estratégica. Estes tópicos mostram de
forma objetiva e clara a enorme abrangência e potencial que ela representa.
Cabe ressaltar mais uma vez que cultura é mais do que negócios, mas nosso foco
aqui é esse. Lembramos também que nosso objetivo maior é desenvolvimento e não
mero crescimento econômico, por isso não falamos de indústria criativa e sim de
economia criativa, que abrange a pequena produção e os saberes e fazeres tradicionais.
Trabalho e renda
•

Gera emprego, renda e divisas de forma extremamente simples, efetiva e muito
mais barata em relação a outras formas de geração de trabalho.

•

Nova maneira de trabalhar, atendendo necessidades apontadas por tendências
de futuro:
o Gênero e minorias - com fácil inclusão de mulheres, idosos, deficientes .É
comprovado que o apoio a mulheres traz maiores resultados, que inclusive
costumam ser mais extensivos à toda sua comunidade.
o Simplificação de espaços produtivos - geralmente não requer locais
específicos e custosos (como uma fábrica), podendo muitas vezes ser
realizado em casa ou mesmo espaços públicos. Pode ser realizado em
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lugares dos mais variados, de forma móvel, sem muitas condições e infraestrutura.
o Observamos que as pequenas e microempresas são sempre garantia de
saúde da vida econômica e social. Nos negócios da cultura temos maioria
de pequenas e microempresas e a culturalização dos negócios também é
estratégica para MPEs.
•

Baixo custo por posto de trabalho gerado.

•

Impacta profissionalmente outras atividades econômicas. Podemos constatar
isso, por exemplo, na relação entre cultura e turismo, cultura e moda. A moda,
aliás, tem um pouco valorizado papel de alavancar outros setores. Prova disso é
o fato do São Paulo Fashion Week ser o segundo evento mais importante para a
cidade e prestar grande serviço ao Brasil, ao colocar a moda brasileira no circuito
mundial, levando com ele a seriedade, a criatividade e tudo o que é a cultura
brasileira.

•

Mais adiante teremos um capítulo dedicado aos Negócios da Cultura e outro à
Culturalização dos Negócios, sendo que este último representa um vasto campo
ainda pouco explorado de oportunidades.

Educação e social
•

Qualifica o capital humano - ao mesmo tempo em que gera renda.Sabe-se hoje
que capital humano qualificado é tão ou mais importante que capital monetário.

•

Potencializa trocas sociais – depois de qualificar o capital humano, cria condições
para o que nos falta muito: fortalecer o capital social, a capacidade de ação
integrada. A falta de capital social é, em nosso entender, a principal fator que
impede o Brasil de transformar em realidade seus potenciais e recursos.

•

Eleva a auto-estima e, ao fazer isso, reforça os laços e a identidade. Existe uma
série de estudos que mostram que se não existe auto-estima não há possibilidade
de desenvolvimento7. O terreno onde tudo pode florescer é a auto-estima e a
valorização do que é próprio, singular.

•

Estimula a cidadania. Chegará o momento onde conceitos como arte cidadania
não farão mais sentido, pois a arte e a cultura deveriam ser sempre cidadãs.

7

Veja Carlos Lessa, Auto Estima e Desenvolvimento Social.
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•

Desenvolve competências essenciais e extremamente importantes nos vários
setores da sociedade, inclusive o empresarial. São elas: cooperação, percepção
das diferenças como solução e não como problema; criatividade, inovação e
adaptação.

Economia
•

É a garantia de diferencial competitivo de um país, o que é fundamental em
tempos de globalização.

•

Tem potencial de crescimento maior do que os outros setores, como já vimos e
como será enfatizado no capítulo de Negócios da Cultura.

•

Recurso que se renova e multiplica com o uso – eis aqui uma característica
única da cultura e que a diferencia de outros recursos, que se esgotam com o
uso.

•

Fator estratégico para MPEs

•

Os modelos econômicos anteriores não resolveram a questão da pobreza, que
talvez possa ser melhor solucionada pela economia criativa.

Política e soberania
•

Estratégica para políticas de desenvolvimento, principalmente se levarmos em
conta a questão da globalização e da mídia de massa. Lembramos aqui o já dito
sobre a distribuição como chave para definir poderio.

•

Suporte para a identidade nacional e para a soberania. Ressaltamos que a
globalização provoca o movimento inverso: a valorização do que é próprio,
segmentado, original e aí se incluem os saberes e fazeres locais e tradicionais. O
monopólio cultural, ao contrário, atua como fator destruidor de identidade e
soberania.

•

Tem interface com os principais objetivos de desenvolvimento do milênio

8

.Éo

único dos setores dito “econômicos” onde existe interface com todos os oito
objetivos propostos.
•

Função integradora entre setores ( empresarial , governos , academia e
sociedade civil organizada), devido à sua característica transversal. Esta é uma
característica chave: o sucesso de qualquer empreendimento, nas várias
instâncias da sociedade, depende de ação integrada. Esta ação ainda é muito

8

Para maiores informações veja http://www.pnud.org.br/odm/
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difícil pois todas as nossas instituições, e até o próprio conhecimento, estão
compartimentalizados.
•

Além dos setores, integra regiões e comunidades.

Finalizando, desejamos acentuar que nossa garantia de sobrevivência e de
soberania hoje não é mais militar, ela é cultural. Quando alguém chega com um rifle,
nós sabemos que estamos sendo ameaçados. Mas quando ligamos a televisão ou vamos
ao cinema e somos bombardeados por uma produção cultural feita para gerar mais
medo e violência ou para homegeinizar as várias culturas do mundo, não temos a
percepção do quanto estamos sendo ameaçados. E precisamos desenvolver essa
percepção.

CARA BRASILEIRA, NORDESTE E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Nós sempre falamos que nosso grande problema é de crédito. A palavra crédito
vem de acreditar e se não acreditarmos em nós, nossa cultura e nossa região, nunca
seremos merecedores de crédito. O segundo maior esporte no Brasil, depois do futebol ,
é falar mal de si mesmo. E se não mudarmos essa visão, nos colocando na perspectiva
correta, a base para que mudanças aconteçam não existe. Isso é particularmente
importante em áreas ainda menos desenvolvidas do país, que, ao invés de apoiar e
valorizar o que lhe é próprio, tendem a seguir modelos importados de outras regiões.
A principal mudança é perceber que a questão da brasilidade é fundamental.
Qual é o nosso maior atributo? Qual é a nossa força? A nossa força é a brasilidade. É o
nosso jeito de fazer. É a cara brasileira.
Em relação a isso precisamos ver que existem muitas oportunidades nessa
relação cultura e negócio e que elas têm sempre a brasilidade como base. No caso do
Nordeste ressaltamos que ele é o mercado que mais cresce no Brasil, em relação à
média do País. Isso se deve, por exemplo, ao fato das capitais serem muito próximas,
uma situação muito particular. Esse crescimento se mostra em setores dos mais
variados, desde higiene e beleza até automóveis.

INOVAÇÃO NOS NEGÓCIOS DA CULTURA

40

Lembramos que negócios da cultura são todos aqueles diretamente ligados a
esse setor: por exemplo as indústrias criativas, as artes e todos os outros saberes e
competências que estão ligados a ela. Numa definição mais abrangente de cultura
incluímos tudo o que define uma comunidade: de artesanato e gastronomia a games
eletrônicos e publicidade. A nossa chave aqui é: ampliar as oportunidades.
O mercado de negócios da cultura é imenso, mas tendemos a ficar sempre na
mesma área conhecida e desgastada. Por exemplo, fazemos espetáculos teatrais para
apresentar em teatros. Mas pouca gente consegue viver de bilheteria, enquanto existe
uma vasta gama de novas aplicações, novos formatos, novos públicos e novas
linguagens.
Vamos ver algumas oportunidades na relação cultura e negócios. Há muitos anos
a Philips promove seus treinamentos de segurança por intermédio de espetáculos de
teatro. Porque ela tinha índices baixíssimos de compreensão, algo como 15% a 20% de
absorção nos treinamentos. Depois que começou a trabalhar com teatro em
treinamentos de segurança, esse índice passou para 90%. Temos aí um campo de
possibilidades extraordinário.
Ainda na relação entre cultura e indústria, no imenso campo do treinamento.
Começamos com treinamento empresarial, já que educação continuada é uma
necessidade e, por exemplo, executivos, necessitam cada vez mais ser criativos e ter
habilidades de comunicação. Depois, treinamentos que vão de segurança no trabalho a
responsabilidade social. Todo e qualquer conteúdo pode ser melhor trabalhado através
de vivências (lembrando da economia da experiência) , já que “o que é sentido faz
sentido”, ou seja, compreendemos melhor aquilo que experimentamos. Eu, por
exemplo, trabalho com palestras/ espetáculo. Já que sou diretora artística e atriz há
décadas, em minhas palestras empresariais uso linguagens cênicas e a partir delas
construo o conteúdo apresentado.
São muitas as possibilidades de inovação e fica aqui uma sugestão a gestores
públicos tendo em vista o fato que editais de apoio para montagem são geralmente um
paliativo, não uma solução. Além do cerne do problema estar na distribuição, o que um
empreendedor cultural necessita para se desenvolver é ter diferencial, inovar: criar um
trabalho próprio, com público, estrutura de produção, linguagens e sistema de
distribuição que lhe sejam características. Assim, é importante fomentar esta busca do
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novo, esta inovação, através de editais para desenvolvimento de Novos Negócios em
Cultura

9

O que, por exemplo, são novos negócios em cultura? Em Alagoas temos uma
grande força: arquitetura com cara alagoana, unindo design contemporâneo a técnicas
e materiais tradicionais ou reciclados. Outro: moda para orixás, para candomblé e
umbanda. É um mercado, uma inovação! Existe uma empresa alagoana que exporta
para vários países do mundo. Alagoas tem também um imenso problema de
saneamento básico: se toda a questão da educação para saneamento fosse tratada
mediante linguagens culturais, teríamos um campo incrível. O que precisamos fazer?
Criar novos negócios em cultura. Inovar! Existe a falsa idéia de que somos naturalmente
inovadores, pois a criatividade é nossa matéria prima.
Outros exemplos: em São Paulo temos música e teatro em domicílio, com grande
sucesso. O público não vem? Vamos até ele... E, além disso, criamos novas linguagens,
oferecemos situações inesquecíveis.
Mais uma possibilidade: circuitos mistos de visitação como aqueles realizados em
Santa Tereza (RJ) ou na Vila Madalena (SP), que organizam circuitos de visitação aos
vários ateliês do local, associando design com gastronomia. Os artistas abrem seus
ateliês, mostram e vendem seu trabalho e, juntamente com isso, é oferecida uma
variedade em gastronomia e culinária. Uma oportunidade interessante para um bairro
histórico revitalizado, como o Jaraguá.

NOVOS NEGÓCIOS EM CULTURA E TERCEIRO SETOR

Um setor de “tecnologias culturais e relacionais” onde é o Brasil é pioneiro e tem
fascinantes casos de sucesso é na relação entre cultura e ação social. Temos trabalhos
maravilhosos que são resultado dessa associação, basta verificar que a grande maioria
dos projetos vencedores em prêmios para o terceiro setor utilizam recursos culturais
como estratégia ou como veículo. Na área de cultura e saúde temos um exemplo dessa
inovação que são os Doutores da Alegria, palhaços que fazem trabalho em hospitais,
com crianças. No mundo inteiro existem pouco mais de 200 grupos que fazem isso.
Destes, 180 estão no Brasil, porque o humor é um recurso que tem muito a ver com a
9

O que faz parte do projeto para o APL Cultura em Jaraguá, por mim desenvolvido, ainda por ser implementado.
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nossa cultura e porque eles têm por traz um profissional que - caso raro – une as
qualidades de empreendedor e criador, o Wellington Nogueira. Os Doutores são não
apenas um exemplo de inovação, mas um modelo em termos de gestão, construção de
parcerias, criação de produtos derivados da atividade principal, promovendo sinergia.
Os exemplos seriam muitos e existe ainda um guarda-chuva muito interessante,
que é tudo aquilo que está ligado à arte cidadania, que congrega uma série de
atividades de arte-educação além de todos os setores que podem promover cidadania
por meio da arte. É o caso do trabalho de uma artista brasileira, Marie Ange Bordas, que
desenvolve trabalho com arte em campos de refugiados de guerra.
Pessoalmente acredito que , assim como o século XX foi o século do audiovisual,
o século XXI será o século das atividades ligadas ao “cuidar”. Somando - se a isso a
necessidade de contraponto à onda de xenofobia e fundamentalismo que assola o
mundo, fica cada vez mais claro o potencial representado por esta união, tão frutífera
quanto inovadora, entre cultura e terceiro setor. Precisamos nos conscientizar que são
tecnologias preciosas que devem ser sistematizadas e multiplicadas pelo mundo afora.

CULTURALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS

Na questão da culturalização dos negócios, como já vimos, produto e serviço
tendem a ser iguais e o diferencial será a cultura na empresa e na relação com a
comunidade. Neste contexto, a diversidade cultural passa a ser uma estratégia muito
importante. Culturalização dos negócios é a cultura agregada ao negócio ou servindo
como base para inovação de produtos, serviços e processos.
A já citada Natura é um dos exemplos disso. É uma empresa que está totalmente
construída em cima da culturalização dos negócios, desde a embalagem, o tipo de
produto, o tipo de comunicação que ela faz, tudo.
Que tipo de oportunidade podemos identificar? O turismo é economia da
experiência. Mas, praias bonitas no Brasil existem aos milhares. Como escolher esta ou
aquela praia bonita? Depende do tipo de experiência que ela nos propicia, o que é
incrementado pela associação com cultura. Escolhemos a onde existe um folguedo
tradicional, ou onde se pode saborear uma receita que vem desde os quilombolas.
Apesar de Alagoas ter aí um tesouro potencial, não existem agências de turismo
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cultural. Existem grandes operadoras, hegemônicas e pasteurizadas, onde todas as
ofertas são padronizadas e semelhantes nos vários estados brasileiros.
Para o turismo é importante a criação de calendários culturais fixos, como a FLIP/
Festa Literária de Parati ou os festivais de Guaramiranga, no Ceará. Existem várias
cidades que vivem dos seus calendários culturais. Mas, devido principalmente à
inconsistência política, são raras as circunstâncias em que se consegue a continuidade
necessária .
Temos depois todo o campo do design com cara brasileira, utilizando técnicas e
materiais tradicionais associados à design contemporâneo. Alagoas já tem aí um belo
trabalho, como o desenvolvimento de materiais como pastilhas de casca de coco, ou a
inovação das rendas tradicionais com cores e novos pontos. Mas existe ainda uma gama
grande de coisas por fazer e que oferecem alternativas interessantes para MPEs. É
importante lembrar que estas ações serão ainda mais efetivas se promoverem
desenvolvimento endógeno em suas comunidades de origem.
Outro campo vasto é aquele ligado à comunicação, publicidade e promoção. Na
medida em que as tecnologias digitais permitem maior escolha , a tendência é passar da
mídia de massa para a “mídia pessoal”: aquela em que o público seleciona e compõe
sua programação. Assim, profissionais de comunicação têm que se preparar para buscar
uma outra maneira de atender seus clientes e a associação com a cultura é uma delas,
lembrando inclusive que o investimento em cultura como forma de visibilidade é mais
barato do que os outros veículos e muito mais efetivo, porque nós sentimos e, portanto,
entendemos.

PREMISSAS PARA AÇÃO EFETIVA

Cada um das premissas elencadas a seguir justificaria uma extensa discussão e
aprofundamento. Aqui, vamos apenas citá-las para termos em mente no momento de
planejar e escolher como realizaremos nossos negócios em cultura e como serão
construídas parcerias.
Forma e Função
Não adianta ter somente forma e não ter função, e isso infelizmente é recorrente
no Brasil. Investimos milhões em obras faraônicas e nada para fazê-las funcionar direito.
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Ou temos belos equipamentos culturais que funcionam só em horários inadequados. Ou
apenas cumprimos metas, sem pensar em resultados, como oferecer 10 cursos mas não
verificar se resultaram, se foram freqüentados pelo público que faz diferença. Ou
desperdiçamos recursos produzindo imensa quantidade de folhetos, mas sem esquema
para distribuí-los. Enfim, precisamos passar a operar pensando em função e tendo a
forma como sua conseqüência .
Visão de longo prazo
Esta é uma das grandes dificuldades do Brasil e a visão a longo prazo só é
possível quando temos uma visão distanciada. Quando olhamos de longe, podemos ter
visão do todo, pré- requisito para podermos nos situar no momento atual. Para melhor
criar o futuro necessitamos perspectiva histórica, avaliando onde estávamos, onde
chegamos e para onde vamos.
Criar interfaces e mediadores
Vamos aprender com a informática o setor e a tecnologia que mais se
desenvolveu, transformando a face do planeta em pouquíssimo tempo. Como ? Criando
interfaces, softwares e hardwares que traduzem uma linguagem na outra permitindo
intercâmbio. Então, temos um modem que traduz “língua” de computador em “língua”
de telefone ou em “língua de satélite”. Com isso conseguimos distribuir, criar fluxos,
integrar.
Nós necessitamos criar instituições, profissionais e tecnologias que sejam
interfaces e mediadores, principalmente entre as várias instâncias da sociedade
envolvidas no processo de desenvolvimento: governos, academia, setor privado e
terceiro setor.
Consciência da interdependência
Precisamos perceber que somos sistemas independentes e que a melhor forma de
competir é por meio de cooperação. Esta interdependência deveria ser a base para o
estabelecimento de relações entre as instâncias supracitadas , cada uma consciente de
seu papel e do fato de que cada ação que acontece em um setor reverbera em
outro.Assim, cuidar do outro é uma forma de cuidar de si mesmo.

Associativismo e Capital Social
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Quanto mais difícil e desafiador o ambiente externo, maior a necessidade de
coesão interna . O capital social é percebido como o grande fator que diferencia países
que conseguem de fato transformar potenciais em riquezas e bem estar. O
associativismo (como cooperativas e consórcios) tende a ser a forma de organização
jurídica e contábil mais interessante, numa perspectiva de futuro.
Ética
Uma vez conscientes de que estamos todos numa situação de interdependência
e que o associativismo é uma necessidade, o instrumento que permite que isso se
transforme em ação é a ética. Afinal, tudo aquilo que faço ao outro, estou fazendo para
mim. Tendemos a minimizar nossos pequenos deslizes éticos do cotidiano esquecendo
que é isso que sustenta um sistema onde a corrupção é endêmica.
Política ou politicagem
Ainda não vivemos um momento de efetiva participação política. Confundimos
ainda politicagem (troca de favores e negociatas) com política. Enquanto não
transformarmos a politicagem em política de fato, continuaremos sendo o país do
futuro.
Projetos integradores
Nós precisamos de projetos integradores, nos quais os setores ajam de forma
articulada. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro calcula que o Brasil
desperdiça 150% de seu PIB !

A falta de articulação e integração entre diferentes

instâncias governamentais, agências de fomento e sociedade civil é um dos fatores que
contribuem para isso. Vemos muita competição interna, um erro tático que custa muito
caro à sociedade. É urgente desenvolver mecanismos para cooperação e para que a
sinergia gerada entre as diversas instituições possa otimizar recursos e potencializar as
ações.
Processos e não eventos
Nós temos uma cultura de eventos e não de processos e isso não é saudável para
o setor. Aparentemente, eventos tem maior visibilidade, mas isso é momentâneo, eles
não deixam resíduos, não promovem mudanças efetivas e profundas. Como será
bastante enfatizado no capítulo sobre Modelos de Investimento Cultural, toda ação
pontual e isolada tem pouco resultado. A grande vantagem (e também a dificuldade) de
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trabalhar através de processos é que eles pressupõem ação integrada e articulação
entre as partes envolvidas.
Busca de pontos em comum
O setor representado pela cultura (em sua expressão mais ampla) deveria ter
muita força na sociedade, pois é um setor vasto e presente sempre que há um
agrupamento de pessoas. Isso não acontece pois o setor não se reconhece como tal,
não trabalha na busca de soluções comuns a todos. Se nos dedicarmos a buscar nossas
semelhanças ao invés de enfatizar nossas diferenças, poderemos encontrar as soluções
em comum para problemas que são compartilhados. Por exemplo: distribuição e
visibilidade são os pontos críticos para qualquer área do setor cultural.
Papel da mídia
A mídia tem um papel fundamental e muitas vezes ela não tem consciência do
poder que exerce. É necessário um trabalho de sensibilização, para que ela dê o
merecido destaque às produções locais. Assim, é importante fazer de cada veículo e de
cada jornalista um parceiro, para que se sintam partícipes do processo de fortalecimento
de sua cultura e região.
Sensibilização de gestores e financiadores
Também os gestores, os empresários e os financiadores devem ser capacitados e
sensibilizados, pois desconhecem o papel e poder transformador da cultura, tanto para
seus negócios quanto para suas comunidades. Os países que tem na Economia Criativa
sua base de crescimento o fazem porque as lideranças governamentais e empresariais
reconhecem quão estratégica ela é. A questão cultural deve também ser incorporada a
tudo que diz respeito à responsabilidade social e à idéia de desenvolvimento
sustentável, pois muitas vezes se leva em conta apenas o ambiente físico e não o
ambiente cultural.
Novos indicadores
Precisamos de novos indicadores, porque um dos nossos grandes problemas é
que não há como medir cultura nem o resultado e o impacto que ela provoca. A cultura
é multidimensional, tem componentes subjetivos e intangíveis além dos materiais e
medir seus resultados com os indicadores atuais é como tentar medir litros com uma
régua... Indicadores de desenvolvimento e riqueza devem também, numa perspectiva
de futuro, passar a incluir outros recursos para além do monetário. Um princípio disso é
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a percepção que existem diferentes formas de capital além do monetário: humano,
social, intelectual, natural. Está provado que atributos aparentemente subjetivos, como
auto estima ou grau de confiança, são fundamentais nos processos de desenvolvimento.
Países com maior qualidade de vida são também países com maior grau de confiança
nas instituições.

CONCLUSÃO: É O PEIXE QUEM DEVE DESCOBRIR A ÁGUA

Se não mudarmos nossa visão de cultura e não percebermos que cultura é a
nossa estrutura, nossa sustentação, aquilo que nos envolve e nos alimenta, não
conseguiremos efetivar nenhum dos processos de desenvolvimento necessários e
desejados.
Saramago nos diz que a cultura é como a atmosfera, não a percebemos pois
estamos imersos nela e há um outro ditado que diz que não é o peixe quem deve
descobrir a água. Será? Se não descobrirmos o imenso valor de nossa cultura, essa
água onde estamos imersos, quem o fará ? Melhor descobrirmos logo a água, antes que
ele nos deixe a descoberto...
Para isso, a diversidade cultural é fundamental. A frase final de um dos livros10
que encerram a década dedicada à cultura e desenvolvimento diz: “A diversidade
cultural é um tema global que precisa ser capitalizado pela comunidade internacional,
não só por motivos econômicos, mas também por motivos éticos, como uma questão de
justiça e eqüidade. Nada é mais caro ao ser humano que a cultura, nada requer atenção
mais urgente do que tornar a cultura o eixo central do desenvolvimento global e
sustentável”.
Só assim poderemos estabelecer novas formas de relação com o mundo e a
humanidade. Não mais uma relação de exploração, mas sim de construção coletiva,
desafio compartilhado. Aí sim, conseguiremos criar o futuro que desejamos e
merecemos. Um futuro que, como falamos no começo, é sempre criado no presente,
porque o futuro somos nós que criamos com nossas escolhas cotidianas.

10

Culture, Trade and Globalization, Unesco Publishing
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CAPÍTULO 5 - NEGÓCIOS DA CULTURA
Ana Carla Fonseca Reis11

ECONOMIA DA CULTURA

– O QUE É ISSO?

A percepção de que a cultura desempenha papel fundamental na vitalidade da
economia de um país ou região e como motor de desenvolvimento não é recente.
Vale ressaltar que nos referimos aqui à “cultura” com c minúsculo e não à “Cultura”.
Dito de outro modo, o centro desta discussão não recai sobre a cultura em seu
sentido antropológico ou sociológico, como conjunto de valores, normas, práticas,
costumes etc.. O ponto focal é o da produção cultural, presente e passada, incluindo
suas relações de produção, direitos de propriedade intelectual, demanda cultural e
distribuição. Encaixam-se aqui o turismo cultural, as indústrias culturais, as indústrias
criativas e toda uma série de estudos que seguem a lógica e a metodologia
econômica para explicitar as relações entre cultura e desenvolvimento. Em última
instância, a economia da cultura oferece um instrumental econômico para a
consecução dos objetivos de política cultural pública.
As relações entre economia e cultura podem ser mapeadas já no
Renascimento e explicitamente notadas no mercado de arte. Na época, o mercado
de produções artísticas (quadros, esculturas, obras arquitetônicas) era de
fundamental importância para regiões inteiras, em especial as que compunham a

11

É formada em Administração Pública pela FGV/SP e em Economia pela FEA/USP. Tem mestrado em
Administração conferido pela FEA/USP e MBA pela Fundação Dom Cabral. Trabalhou em agências de
propaganda, projetos de consultoria e serviços consulares e é executiva de marketing de multinacionais há
quinze anos. Sua atuação na área cultural começou na Cinemateca Brasileira, seguiu pelo departamento de
cultura do Consulado de França e formalizou-se a partir de uma tese de mestrado dedicada ao Marketing
Cultural. Atualmente é Vice-Presidente do Instituto Pensarte, consultora e conferencista internacional em
economia da cultura e criativa, articulista do boletim eletrônico Cultura e Mercado e curadora da
conferência inglesa Creative Clusters. Durante os últimos dez anos em que trabalhou com
desenvolvimento de novos produtos e projetos especiais de marketing, na América Latina e morando em
Londres e Milão, aproveitou o contexto cultural dos países que visitou para ter referências em
financiamento da cultura. É autora do livro Marketing Cultural e Financiamento da Cultura e co-autora
do livro Gestão Empresarial – De Taylor aos nossos dias (Pioneira Thomson) e publicou artigos em
vários veículos como na RAE (Revista de Administração de Empresas) e nos anais da Enanpad.
Atualmente está concluindo seu novo livro, O Caleidoscópio da Cultura - economia da cultura e
desenvolvimento sustentável
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atual Itália e Flandres. Além de constituírem veículos de transmissão de valores e
mensagens das classes dominantes e emergentes e do poderio de um país ou
principado, as obras de arte movimentavam um florescente mercado pré-capitalista.
Há dois casos que refletem essa questão, mostrando as relações de produção e
mercado que se estabeleciam na Itália da época.
EXEMPLOS HISTÓRICOS
O primeiro deles diz respeito a uma espécie de atelier da época, a bottega. O
conceito de bottega tem como seu expoente o célebre pintor Perugino, muito
atuante no final do século XV. Sua bottega congregava uma série de artistas, que
trabalhavam por encomenda e em concorrência acirrada com outros mestres da
época. O que nos chama atenção no trabalho do Perugino e na estrutura de seu
atelier é modelo embrionário de produção em série que praticava, pré-preparando
quadros sobre os temas mais requisitados no momento. Ao chegar a encomenda
seus funcionários-artistas preenchiam o rosto, escolhiam a cor das roupas, incluíam
um ou outro elemento complementar.
O segundo relato interessante que nos chega do século XVI, ressaltando a
importância econômica da produção cultural, é dado pela Accademia di San Luca.
Fundada nos anos de 1500, em Roma, ela constitui a primeira intenção de um
sindicato de artistas regulamentado no mundo ocidental. Assim, documentos
históricos revelam que em 1633 era proibido encomendar qualquer obra a artistas da
cidade de Roma, sem que a transação fosse intermediada pela Accademia. O rigor a
seu cumprimento era justificado pelo fato da instituição deter o direito de cobrar
impostos de artistas e de comerciantes de arte, mesmo que não filiados a ela.
O que a economia da cultura propõe é que a alocação de recursos, que é o item
básico do desenvolvimento da economia, seja o mais eficiente possível, para que os
objetivos de política cultural que temos no país sejam efetivamente atingidos.
Estamos falando de meio, e não de fim; de processo e não de resultado. Veremos a
seguir que entre cultura e negócios existe uma grande barreira artificial – que está
na hora de ser removida, para que percebamos todo o caleidoscópio de benefícios
de que podemos usufruir.
O QUE SÃO OS NEGÓCIOS DA CULTURA?
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Uma vez estabelecido o conceito, vamos aos fatos! Os números que
expressam a dimensão econômica da cultura são impressionantes. Além de nos
transmitirem uma idéia do enorme potencial desse setor, ainda jogam luz sobre um
campo que suscita particular esperança para o desenvolvimento socioeconômico do
Brasil. Vamos aos dados!
No Chile, país que nos oferece uma referência latino-americana, estima-se que as
artes em específico representem entre 1,3% ou 1,9% do PIB.
Chegando ao contexto brasileiro, os últimos dados levantados referem-se ao
período de 1985 a 1995, tendo sido divulgados em 1997. Coletados e analisados pela
Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais e sob os auspícios do Ministério da Cultura,
os números revelam que já naquela época, ou seja, até 1995, o setor cultural,
compreendendo produtos, serviços e instituições, representava cerca 8% do PIB,
cifra bastante significativa. Vale lembrar que em 1995 a situação do país era muito
distinta da que conhecemos agora. Do ponto de vista econômico, o Brasil tinha
apenas começado a se abrir ao comércio exterior. Embora de modo atabalhoado em
vários setores e enfrentando percalços institucionais ao longo do caminho,
começamos a nos inserir nas grandes trocas globais. Do mesmo modo, ainda era
incipiente a percepção de que a cultura, além de seus valores simbólico, estético, de
promoção dos pilares da democracia, de consolidação da identidade de um povo, de
valorização da diversidade em seus aspectos mais amplos, enfim, de todo o aporte
que nos faz ser quem somos, realiza também uma contribuição econômica
significativa.
O próprio setor cultural também era muito distinto no que diz respeito às leis que
o regiam, inclusive às leis de incentivo à cultura. Em 1995, portanto no último ano
de análise, as leis municipais e estaduais praticamente não existiam e as leis federais
(Rouanet e do Audiovisual) apenas começavam a engatinhar. Sendo assim, é de se
imaginar que os números de hoje atingiriam patamares muito superiores aos
levantados em meados da década de 1990.
Estudo mais recente foi desenvolvido pela Secretaria do Estado do Rio, de
Janeiro, sob a batuta do professor Prestes Filho. As conclusões revelaram que a
cultura representava 3,8% do PIB do Estado, o que não deixa de impressionar.
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Esses números chamam a atenção para um setor no qual o Brasil tem um
enorme manancial de talentos. Nossa imensa diversidade cultural, a criatividade do
brasileiro, o respeito (muito além da propalada “tolerância”) pelo que é diferente,
são

alguns

de

nossos

traços

distintivos,

reconhecidos

e

valorizados

internacionalmente. Para que todo esse potencial se transforme em desenvolvimento
econômico-social é preciso, porém, tirar a cultura dos bastidores da estratégia
nacional de desenvolvimento. A cultura burila a imagem do país no exterior, gerando
simpatia por produtos e serviços; incrementa o fluxo de turistas; aglutina
comunidades; favorece a inclusão social de grupos marginalizados; promove a
criatividade e a inovação, fundamentais para incentivar o empreendedorismo;
regenera áreas degradadas; atrai mão-de-obra qualificada – e, além disso tudo, gera
emprego, renda, impostos, infra-estrutura e riqueza. Vejamos alguns desses
aspectos em mais detalhes.
TURISMO CULTURAL
Na Itália, o investimento em turismo cultural é uma das grandes apostas para
reaquecimento da economia do país e sua sustentabilidade a longo prazo. Segundo
dados do Touring Club Italiano, em 2004 o país recebeu 32 milhões de visitantes que
circularam por seus museus, monumentos e sítios arqueológicos. Esse número
representa um crescimento de 18,9% nos últimos cinco anos. Quando se observa
que o patrimônio visitado é essencialmente o mesmo que por lá se encontrava há
cinco anos, a pergunta natural é o porquê desse interesse ter se mostrado
crescente. Dois aspectos devem ser considerados nessa questão. O primeiro deles é
o aumento da demanda, como resultado da maior disponibilidade de tempo para
atividades de lazer, realidade distante do contexto brasileiro, mas muito presente em
grande parte dos países desenvolvidos. Pelo lado da oferta, o governo tem se
esforçado para investir em infra-estrutura e divulgação da cultura, especialmente dos
pequenos núcleos, das tradições populares, das manifestações folclóricas e dos
pilares que fundamentam o estilo de vida italiano.
Já de acordo com a Organização Mundial do Turismo (WTO), 56% dos turistas
mundiais optam por destinos culturais; dos que escolhem Nova York, por destino,
são 25%, o que gera US$3 bilhões anualmente. Quando se consideram os dados
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relativos aos Estados Unidos, que de forma coerente com sua posição de destaque
na economia mundial também é um celeiro potencial de turistas, 81% dos
americanos adultos viajaram em 2003, sendo que 118 milhões de pessoas
consideraram-se viajantes com algum objetivo histórico ou cultural.
No Reino Unido estima-se que o turismo cultural represente 5% do PIB,
enquanto na União Européia em geral o número gira ao redor de 5,5%.No Marrocos,
dados oficiais revelam que 54% dos gastos de turistas estrangeiros no país são
realizados com a aquisição de obras artesanais. O aspecto mais interessante desse
tipo de despesa é que gera um efeito dominó na economia, através do chamado
efeito multiplicador. A renda gerada pelo artesão que vende seus produtos aos
turistas é em sua maioria reinvestida na economia, utilizada para contratar
fornecedores de matérias-primas empregadas em sua produção; para saldar contas
diversas, para realizar compras de produtos e serviços para consumo próprio.
INDÚSTRIAS CULTURAIS12 E ENTRETENIMENTO
Conforme definição da UNESCO, entende-se por indústrias culturais um guardachuva de atividades que “combinam criação, produção e comercialização de
conteúdos intangíveis e culturais em sua natureza.” Esses conteúdos são
normalmente cobertos por leis de direito autoral, podendo se revestir do caráter de
produtos ou serviços, que passam a ter duas dimensões, a cultural e a econômica.
Os setores que compreendem as indústrias criativas, de forma menos contestada,
são edição/literária, cinema/audiovisual, música e gravações fonográficas, artes
plásticas, artesanais e fotografia.
Para compreendermos a lógica das indústrias culturais devemos nos remeter aos
meados do século XX. Embora a produção cultural em massa e sua reprodutibilidade
técnica fossem temas de debate já no início do século, foi a partir dos anos 1950 que
se tornou assunto de destaque. Nessa época, a exportação do estilo de vida
protagonizado pelos Estados Unidos (o American way of life) para o resto do mundo
se consolidou como uma prioridade para o governo do país. Foi um período de
entrada maciça das indústrias culturais no mundo, o que gerou um impacto
importantíssimo na economia e nas trocas simbólicas em escala mundial.
12

As Indústrias Culturais fazem parte das Indústrias Criativas, que por sua vez estão inseridas no campo da
Economia Criativa.
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Fato marcante foi o acordo de Blum-Byrnes, entre os Estados Unidos e a França
em 1946. Por esse protocolo, os Estados Unidos se comprometeram a apagar
completamente a dívida que a França tinha adquirido para com eles durante a
Segunda Guerra Mundial. Em

contrapartida, as

indústrias

cinematográficas

americanas exigiram livre acesso às salas de cinema da França, salvo por uma
semana a cada mês. A repercussão desse acordo, em um país economicamente
combalido, estruturalmente fragilizado mas com uma identidade nacional ainda mais
fortalecida em decorrência da guerra, foi emblemática. Já na época havia a
conscientização da importância da indústria cinematográfica, em termos econômicos
mas também de transmissão de valores e símbolos. Assim, em decorrência da
assinatura do acordo e como modo de compensação alternativo, foram elaboradas
na França as primeiras leis de proteção do audiovisual do país e que ainda hoje
vigoram. Uma das determinações herdadas da época foi a instituição de taxas sobre
os filmes estrangeiros veiculados, revertidas para um fundo de fomento ao cinema
nacional. Do mesmo modo, surgiram várias regulamentações relativas ao
estabelecimento de cotas favoráveis a produções francesas, nas indústrias
cinematográfica e musical.
Mais uma vez, a preocupação na época – e que persiste nos dias de hoje – era
não só com a dimensão econômica das indústrias culturais, mas essencialmente com
a transmissão de conteúdos simbólicos que se sobrepusessem à cultura nacional.
Essa discussão prosseguiu no âmbito dos organismos multilaterais, em especial no
GATT.13 Durante a Rodada do Uruguai, os Estados Unidos propuseram que todo
produto ou serviço cultural fosse tratado com os mesmos preceitos de qualquer
mercadoria. Isso significaria a liberalização total dos mercados, pondo por terra as
barreiras de proteção à produção cultural nacional, como taxas, cotas e incentivos
locais em caráter especial. Sendo assim, um filme ou CD produzido nos Estados
Unidos passaria a ter as mesmas prerrogativas no mercado francês de um produto
nacional. A proposta foi imediatamente rechaçada por um grupo de países, liderados
pelo Canadá e pela França.
Jacques Lang, então Ministro da Cultura da França, argumentou à época que os
Estados defendiam uma liberdade de mercado que não gozava de fundamentação
13

General Agreement on Tariffs and Trade. Trata-se de um acordo celebrado em 1947, cobrindo o comércio
internacional de produtos e suas tarifas.
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lógica. “Mas que liberdade é essa, liberdade da raposa no galinheiro?” Essa pergunta
ficou no ar e nas mesas de negociação dos encontros multilaterais seguintes.
INDÚSTRIAS CRIATIVAS E ECONOMIA CRIATIVA
Encarar a cultura como fator de vantagem competitiva já é a estratégia – e muito
bem-sucedida - de vários países. Em 1997, a Grã-Bretanha desenvolveu uma ampla
análise econômica, buscando um substituto à combalida indústria manufatureira. Foi
justamente na cultura, através das indústrias criativas, que a Grã-Bretanha lançou
suas esperanças – e investimentos. Desde então, o setor tem se expandido a um
ritmo vertiginoso, garantindo o crescimento da economia. Entre 1997 e 2000, por
exemplo, a taxa de crescimento das indústrias criativas foi de 7,9% do PIB, contra
2,8% da economia. Em 2000, o setor rendeu £8,7 bilhões (cerca de R$35,7 bilhões)
em exportações. O desemprego, a grande praga que atinge a economia européia,
também tem sido combatido através da cultura. Entre 1997 e 2001, o emprego nas
indústrias criativas apresentou uma taxa média de crescimento de 5% ao ano,
garantindo 1,95 milhão de empregos em 2000. O país não está sozinho nessa
empreitada: Austrália, Cingapura, Irlanda,China e vários outros têm seguido o
mesmo caminho.
A definição de indústrias criativas adotada pela Creative Industries Task Force
do Reino Unido, em 1998 e depois estendida a vários países que se atentaram ao
tema, é a de “indústrias que têm sua origem na criatividade, no talento e nas
habilidades individuais e possuem um potencial para a criação de renda e empregos,
através da geração e de exploração da propriedade intelectual.”
Também chamadas de “indústrias voltadas ao futuro”, as indústrias criativas
abarcam uma multiplicidade de setores, embora de fato não haja um consenso
acerca de várias delas. De modo geral, admite-se que compreendam as indústrias
culturais, além de arquitetura, artes performáticas, design, moda e, em alguns
países, arquitetura, fabricação de instrumentos musicais, propaganda, educação e
turismo cultural.
Mais importante do que as indústrias criativas, que se ocupam da produção
criativa, é a economia criativa. A ampliação do conceito envolve dois outros aspectos
de suma importância: contextualiza o consumidor dos produtos e serviços criativos e
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o mercado, ou seja, o acesso à produção e as oportunidades de distribuição. Essa
visão mais abrangente da economia criativa nos permite detectar, por exemplo, que
um dos grandes gargalos para o seu desenvolvimento não é a carência de produção
criativa, mas as suas possibilidades de mercado.
A economia criativa abre assim toda uma nova gama de possibilidades para as
empresas brasileiras e os empreendedores culturais, devido a dois fatores básicos.
Em

primeiro

lugar,

graças

às

próprias

características

internacionalmente

reconhecidas: a criatividade brasileira (que para tudo encontra solução, ainda que
por necessidade) e a valorização da diversidade. Enquanto outros países lutam para
instilar em sua sociedade a tolerância ao que ou a quem é diferente, no Brasil o
diferente é encarado com total naturalidade. Afinal, o próprio DNA do povo brasileiro
é fruto de encontros de povos e culturas distintos, que convivem no espaço e nas
idéias.
Em decorrência, observamos que a moda do Brasil, fortemente fincada nos
valores de “brasilidade”, tem conquistado espaço a passos largos, nas mais refinadas
lojas dos Estados Unidos e da Europa. As deslumbrantes pedras brasileiras, a
exclusividade do design de nossas jóias, são disponibilizados no mercado externo
através da expansão de cadeias brasileiríssimas, como Amsterdam Sauer e H. Stern.
O mesmo ocorre com nossos móveis de madeira aproveitada e criações exclusivas.
Do biquíni às Havaianas, das jóias às cadeiras, o Brasil está literalmente na moda.
Cabe a nós aproveitar este momento e transformar o sucesso das indústrias criativas
em uma tendência confirmada, não apenas em um fenômeno passageiro.
A percepção do potencial das indústrias criativas para o desenvolvimento
econômico vem se acelerando nos anos recentes. Na cidade de Viena foi
desenvolvida uma análise profunda das alternativas à revitalização da economia
local, diante do quadro europeu generalizado de estagnação e de desemprego
crescente. Dentre três prioridades sugeridas e acatadas ao final do estudo, uma
delas se refere ao investimento nas indústrias criativas da cidade. Hoje, elas já
representam cerca de 14% dos empregos, ou seja, 100 mil postos de trabalho. O
aspecto mais esclarecedor da implementação articulada do projeto, dentro do setor
público e através de parcerias com o setor privado, reside na constatação de que os
fundos dirigidos a esses investimentos não tiveram origem na Secretaria Municipal
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de Cultura da cidade e sim no orçamento de seu Fundo de Desenvolvimento de
Negócios.
Outro exemplo externo nos é oferecido pela a Itália, com o trabalho que
promovem visando à valorização do Made in Italy. Moda, design, gastronomia,
arquitetura, indústria do bem-estar e do lazer e tantas outras, muitas das quais
inseridas no contexto da economia criativa, valorizando, em essência, o estilo de vida
italiano. Relançado em 2004 pelo Ministro das Atividades Produtivas, em conjunto
com a delegação de comércio exterior do país, o conceito do Made in Italy se apóia
em parte na aura de excelência cultural do país para alavancar a valorização de seus
produtos no mercado internacional.
Mas o exemplo mais emblemático do sucesso da economia criativa como ponta
de lança da economia vem do Reino Unido. Em 2001, o equivalente ao Secretário da
Cultura do país, Chris Smith, declarou que as indústrias culturais no ano
contabilizavam £50 bilhões (cerca de R$175 bilhões) de atividade econômica por
ano. Adicionando-se a isso os números relativos ao turismo, o valor subia a algo ao
redor de R$90 bilhões (por volta de R$300 bilhões, em valores da época).
A tendência de participação crescente dos empreendimentos criativos na
economia do país se confirmou nos anos seguintes e não dá sinais de esmorecer. Em
2002 o setor respondeu por 8% do valor agregado do PIB, além de ter apresentado
uma taxa de crescimento média anual de 6%, no período compreendido entre 1997
e 2002. As exportações representaram cerca de R$50 bilhões no mesmo ano 2002, o
equivalente a 4,2% de produtos e serviços exportados. O setor criativo tem crescido
a uma taxa de crescimento anual de 11%, ante 3% dos outros setores da economia.
Números tão espantosos só foram obtidos devido a um trabalho de parcerias
entre os setores público e privado, a uma articulação efetiva das diferentes pastas e
esferas governamentais, a um grau considerável de vontade política, ao
envolvimento efetivo da comunidade (em uma abordagem conjunta, não imposta) e,
essencialmente, a uma visão de investimento de longo prazo. Todas essas condições
fundamentais e complementares para lançar os pilares de uma bem-sucedida
economia criativa no país.
REGENERAÇÃO CULTURAL URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
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Quando o assunto é geração de renda, de empregos, de impostos, de atração de
empresas, de profissionais qualificados, é fundamental considerar as condições
oferecidas pelo local. E, no caso de serem precárias ou aquém do que deveriam, é
fundamental desenvolver um projeto de regeneração cultural urbana. Mais uma vez,
o que se observa é o papel complementar entre o valor econômico e o valor
simbólico de um bem cultural, em sua valorização, resgatando o conceito de
transversalidade da cultura.
Dois exemplos lapidares ilustram a importância da regeneração cultural urbana. O
primeiro deles nos chega de Bilbao, na Espanha. A cidade tinha um problema grave.
Região portuária em decadência, desemprego galopante, violência, carência de infraestrutura. Diante desse quadro desanimador, os setores público e privado da região
basca se uniram para desenvolver um programa orquestrado de regeneração
metropolitana. Oito estratégias de atuação foram definidas, cobrindo de educação a
infra-estrutura urbana e facilidade de acesso e fincando a visibilidade e a exposição
do programa em um grande fundamento: a instalação do Museu Guggenheim na
cidade, ícone da regeneração de Bilbao. No primeiro ano de funcionamento o museu
recebeu cerca de 1,4 milhão de visitantes, gerando um impacto de US$210 milhões
na economia, dos quais US$70 milhões provindos da arrecadação de impostos
adicionais. O impacto total foi, assim, de cerca do dobro do valor investido no
desenvolvimento da infra-estrutura. Ou seja, programas coerentes voltados à cultura
e à revitalização do espaço público através da cultura baseiam sua sustentação
efetiva em sua integração aos demais aspectos de investimentos na sociedade
(educação, abertura à inovação, respeito ao ambiente) e apoiados pelo trabalho
orquestrado das diversas instituições e organismos que a compõem (governos
federal, regional e municipal, ONGs, empresas públicas e privadas). E os resultados
são obtidos em grau proporcional ao comprometimento gerado com o programa. As
atividades educacionais desenvolvidas pelo Guggenheim de Bilbao, por exemplo,
envolvem cerca de 150 mil pessoas a cada ano.
No Brasil, o Instituto da Hospitalidade, associação civil sem fins lucrativos, foi
fundado em 1997, como fruto de uma iniciativa inédita de entidades nacionais e
internacionais atuantes nas áreas de educação, trabalho, cultura, meio ambiente e
turismo. Essas empresas e instituições somaram esforços e competências a fim de
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promover a educação e a cultura da hospitalidade e aprimorar o setor de turismo, de
modo a impulsionar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável do Brasil.
Atualmente existem cerca de 200 entidades e 300 voluntários diretamente engajados
em seus programas e projetos. Dentre eles, destaca-se o projeto Portal da

Misericórdia, no contexto do programa de desenvolvimento sustentável de
comunidades vocacionadas para o turismo do Centro Histórico de Salvador. Iniciativa
da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMB), com apoio da Odebrecht,
coordenação do Instituto da Hospitalidade e em parceria com os governos federal,
estadual e municipal, objetiva recuperar o patrimônio arquitetônico e artístico da
instituição e implantar um espaço sócio-educativo, cultural e turístico, contribuindo
assim para a revitalização do Centro Histórico de Salvador. Pretende-se ademais que
o complexo seja auto-sustentável, tendo sua receita assegurada pelo resultado da
dinamização comercial (locação e exploração comercial das áreas disponíveis) e da
programação de eventos culturais. Ademais, uma vez recuperado, o casario em
frente ao edifício Sede da Santa Casa passará a compor o Bulevar da Misericórdia,
com lojas, restaurantes e uma unidade hoteleira.14

RELAÇÃO ENTRE CULTURA E NEGÓCIOS EM ALAGOAS – UM MUNDO DE OPORTUNIDADES

Cultura é a seiva vital da criatividade, criatividade se transforma em inovação e
inovação gera a vantagem competitiva do negócio. É essa a lógica da associação
entre cultura e negócios e que vem se comprovando em vários países, com
resultados incontestáveis. O potencial apresentado para Alagoas, seja através do
turismo cultural ou das indústrias criativas, é incrementado por um fator: nesses
setores, o foco da lógica econômica é deslocado das grandes corporações para o
empreendedor individual, micro, pequeno, criativo, que efetivamente faz a diferença.
Reside nisso a iniciativa louvável do SEBRAE e governo do Estado, respaldando
projetos cujo poder de decisão, da produção e da inovação não depende da geração
de escala que embasa os grandes conglomerados, mas é devolvido às mãos dos
produtores individuais, dos artistas, dos artesãos, dos empresários que vivem,
produzem, consomem e contribuem para a valorização dos produtos e manifestações

14

www.hospitalidade.org.br
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culturais alagoanos. É uma lógica completamente oposta à que prevalecia na
economia até recentemente.
Vale repetir, entretanto, que para transformar esse potencial em realidade são
necessários alguns Ingredientes: vontade política; visão e comprometimento com
programas de longo prazo; articulação entre as pastas públicas e as diferentes
esferas do governo, potencializada pela transversalidade da cultura; estabelecimento
de

parcerias

público-privadas;

envolvimento

das

comunidades

locais,

do

planejamento à implementação dos projetos. E, por fim, reconhecimento da
necessidade de um processo de planejamento, com estabelecimento de objetivos
claros, definição de ações para atingi-los, acompanhamento de sua evolução e
avaliação dos resultados das atividades, não apenas de sua forma, mas de seu
conteúdo. Em outras palavras, é fundamental que se avalie os resultados das ações,
não simplesmente sua implementação – devemos nos atentar ao impacto efetivo das
ações e programas, não às atividades desenvolvidas para que fossem obtidos.
A economia da cultura, calcada em Maceió no grande filão de oportunidades
representado pelo turismo cultural e pelas indústrias criativas, utiliza lógica
econômica e a metodologia econômicas como aliados para a consecução dos
objetivos de política pública de cultura e desenvolvimento. Temos exemplos
abundantes no mundo, que nos deixam apenas vislumbrar o potencial da cultura
como motor de desenvolvimento econômico em Alagoas. Basta fazer com que as
barreiras artificiais am cultura e negócios caiam definitivamente por terra.
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CAPÍTULO 6 - A CULTURALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS15

Ary Scapin
“Múltiplos podem ser os OLHARES sobre a cultura, o conhecimento, a escola, pois
múltiplas foram as práticas humanas que os conformaram e lhes deram sentido. Esta
pluralidade cria, também, a necessidade de diferentes aproximações do mesmo objeto,
possibilitando o diálogo interdisciplinar”.
(Luciano M. de Faria Filho)
NOVOS OLHARES SOBRE CULTURA
Os anos 1990 trouxeram à luz um segmento da economia que permaneceu
obscuro por muito tempo, porém de extremo interesse para as pessoas ligadas à área
cultural: os negócios da cultura. Observar a cultura como negócio passava a ser, então,
não mais algo proibitivo, mas sim uma oportunidade de desenvolvimento econômico
para um indivíduo, um grupo de pessoas, um bairro, uma cidade ou um território.
Havia até então um “certo” preconceito em aceitar a cultura como meio de
sobrevivência, como modo de ganhar dinheiro. Viver dignamente com o fruto do seu
trabalho passou a ser uma meta de vida para artistas atuantes no mercado cultural, e a
palavra “empreendedor” passou a fazer parte do repertório de diversos agentes, fossem
eles artistas ou pessoas interessadas em agenciar ou empresariar talentos.
Do final dos anos 1990 até agora, as mudanças no cenário cultural têm sido
fortemente percebidas não apenas pela “classe artística”, mas pelos diversos setores da
economia com os quais a cultura faz interface, ou seja, “cultura” passou a ser percebida
e respeitada como negócio por setores econômicos que necessitavam dela como fonte
criadora, inovadora e inspiradora. As indústrias do turismo e da moda são alguns
exemplos de segmentos econômicos que, em primeira mão, passaram a utilizar recursos
culturais de modo profissional, como ferramenta de incremento para suas produções.
O mercado cultural cresceu, criou raízes e diversificou os caminhos a serem
percorridos pelos pioneiros dessa nova visão empresarial. Um novo vocabulário,
composto pela junção de termos utilizados em negócios e nos meios artísticos, passa a
ser utilizado, criando formas inovadoras de negociação.

15

.......................
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EMPREENDEDORISMO
Agentes culturais passam a buscar ferramentas de trabalho que os tornem aptos
a competir profissionalmente nesse mercado promissor.
REDES DE RELACIONAMENTOS
Como em outros segmentos econômicos, o mercado cultural passa a contar com
a organização de agentes em forma de redes de relacionamentos. Aliar esforços,
trabalhar em conjunto e diversificar caminhos são as funções primordiais de uma rede,
ampliando assim as possibilidades de criação de oportunidades de negócios imediatas e
futuras para o setor cultural.
INVESTIMENTO EM CULTURA
A cultura passa a ser o foco da atenção dos meios de comunicação, sendo
percebida como uma excelente ferramenta de relacionamento entre empresas e público
consumidor. Investir esforços em campanhas publicitárias utilizando a produção cultural
como ferramenta passa a ser uma excelente opção de exposição e de comunicação para
empresas dos mais diversos setores econômicos.
IDENTIDADE EMPRESARIAL

Como nos demais setores da economia, mudanças como as ocorridas até então
no setor cultural não devem ser estanques. Ao contrário, elas devem ser flexíveis e
mutantes, adaptando-se as exigências de um mercado em constante evolução.
Para que uma empresa utilize a cultura como forma de comunicação não basta
investir aleatoriamente em produção cultural. O processo é mais complexo e envolve
desde a definição de uma identidade para a empresa (o modo como ela será percebida
pelo seu público consumidor e a comunidade em seu entorno), até a definição de uma
política de investimento em comunicação (que estratégias de investimento em
marketing cultural deverão ser utilizadas para que se estabeleça um relacionamento
eficiente, eficaz e, acima de tudo, efetivo com o público consumidor).
Toda empresa necessita de uma identidade que a faça ser percebida como única
em um mercado altamente competitivo. E essa identidade, assim como uma impressão
digital, não pode ser copiada nem apropriada de outras empresas, tornando-se,
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portanto, um referencial próprio e particular — ou “pessoal e intransferível”, lembrando
versos do poeta Torquato Neto.
A criação de uma identidade empresarial é tarefa árdua, mas compensadora,
pois, uma vez estabelecida, passa a ser referência para o desenvolvimento das
estratégias de atuação da empresa.
Um planejamento estratégico que tenha por base uma identidade empresarial
bem definida permite que se estabeleçam critérios únicos e exclusivos, o que leva a
empresa a tornar-se mais competitiva e, pelo diferencial de mercado gerado, lhe
confere o status de empresa moderna, criativa e inovadora. E isso tudo, aliado à
responsabilidade social, ainda a faz conquistar o papel de empresa responsável e atenta
aos novos interesses do mercado.
A identidade de uma empresa pode ser estabelecida a partir de vários
parâmetros, tais como a história de sua criação; a história da vida, dos hábitos e dos
interesses de seus sócios-proprietários; a cultura local do território em que está inserida;
ou a crença de novas e promissoras possibilidades para o mundo. Não há certo ou
errado nesse caso. Trata-se, isso sim, de uma escolha que deverá permear todas as
atividades da empresa e ser incorporada por todos os que estiverem envolvidos com
ela, ou seja, sócios, funcionários e prestadores de serviços externos.
Como se vê, a definição da identidade é o ponto de partida para a tomada de
decisões estratégicas da empresa, incluindo a decisão pelos investimentos em cultura
como forma de comunicação com o seu público-alvo.
A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA

Tomando como referência a diversidade cultural existente no Brasil, podemos
afirmar que existem incontáveis oportunidades para empresas que desejam atuar na
vanguarda dos acontecimentos. Atualmente, a cultura brasileira vem conquistando
espaço em todo o mundo e firmando-se globalmente como uma cultura única, rica e de
fácil assimilação. Um exemplo disso é o sucesso no mercado internacional das sandálias
Havaianas e dos cosméticos produzidos com base na flora da Amazônia, assim como do
nosso cinema e da nossa música.
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O 24º Vancouver Internacional Film Festival (de 29 de setembro a 4 de
outubro de 2005) selecionou seis filmes brasileiros que ganharam destaque na imprensa
local. O artigo intitulado Beautiful Noise from Brazil (O interessante som que vem do
Brasil) traz uma breve análise da cultura brasileira disseminada pela Bossa Nova (João
Gilberto, violão, caipirinha e saudade), porém avalia que a nossa cultura é muito mais
do que isso. Nesse artigo, publicado no semanário The Georgia Straight (edição de
29/set a 04/out – Suplemento especial, pág. 3), o jornalista Ken Eisner escreveu:
“ ...existe um outro lado da cultura brasileira, no entanto, que se apresenta como
visceral e muito importante para os dias atuais – um lado em que as exigências de raça,
a falta de dinheiro e a política se encontram em uma confusa batalha – isto é o que foi
brilhantemente captado pelo Vancouver Internacional Film Festival deste ano. Todos os
seis titulos referem-se à música brasileira. São eles: Cafundó, Favela rising, Everythink

blue: the collor of music, The miracle of Candeal, Maria Bethania: music is perfume, e
Brasileirinho.”
Outro exemplo de como a cultura brasileira está sendo assimilada facilmente
tanto pela indústria quanto pelo público consumidor pode ser observado ao analisarmos
a indústria da moda. Há aproximadamente dez anos, a moda produzida no Brasil
limitava-se a reproduzir aquela criada na Europa e na América do Norte. Na última
década, porém, assistimos a uma verdadeira revolução desse setor no Brasil, que parou
de reproduzir o que já havia sido criado em outros países e passou a criar a sua própria
identidade. Com atitude, criatividade, inovação e modernidade — atributos típicos da
cultura brasileira — esse setor está criando uma moda única e original, feita no Brasil
para ser usada no mundo.
Na edição de junho de 2004, a revista NewsWeek publicou uma matéria intitulada

Todo Mundo Ama o Brasil, dizendo que “a obsessão pelo Brasil está se espalhando”.
Exemplos não faltam para mostrar que este é um importante momento para nós,
brasileiros. Trata-se de uma oportunidade única para a disseminação da nossa cultura
junto a diferentes mercados, internos e externos. Mercados cujos consumidores estão
interessados em conhecer novas possibilidades, novas culturas e novos talentos.
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Utilizar a cultura em produtos e serviços ou associar o nome de uma empresa a
uma produção cultural, de forma consciente e planejada, não apenas valoriza a
empresa, colocando em evidencia seus interesses, como também cria um diferencial
que, dificilmente, empresas concorrentes terão como assimilar. É assim que são
estabelecidos novos padrões de comunicação e de relacionamento entre empresas e
clientes.
VALORIZAR O QUE É NOSSO
Apesar de toda a exposição internacional da cultura brasileira, nem sempre
prestamos atenção e valorizamos o que é nosso, como os nossos costumes, hábitos e
história, elementos que, juntos, configuram a nossa identidade, o nosso diferencial e a
nossa riqueza. A propósito disso, a matéria já citada da revista NewsWeek diz que, “às
vezes, o próprio pais não valoriza o que é seu”.
O Brasil é um país repleto de oportunidades; basta querer utilizá-las. O Nordeste
brasileiro, por exemplo, que é natural e culturalmente diversificado e rico, possui um
potencial muito pouco explorado pelas empresas que compõem a economia local. A
culinária, os hábitos de vida, as lendas, o folclore, a agricultura e o mar são apenas
alguns exemplos das inúmeras possibilidades que podem ser pesquisadas, trabalhadas,
adaptadas e utilizadas.
CULTURALIZAÇÃO DO NEGÓCIO (OU UTILIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES)
Existem várias formas de trabalhar a culturalização dos negócios, ou seja de
aprimorar seu negócio através da cultura. O modelo descrito a seguir foi desenvolvido
pelo Sebrae e aplicado em atividades realizadas pelo Sebrae SP, sob minha
coordenação.
Verificamos que a partir do momento em que a empresa opta pela culturalização
do seu negócio, é primordial que passe a perceber a cultura local. Algumas questões,
então, devem ser levantadas:
•

Que tema que será utilizado?

•

Esse tema tem alguma relação com a identidade da empresa?
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•

Trata-se de um tema de fácil assimilação tanto para a empresa quanto para o
seu público-alvo?

Respondidas estas questões, já pode ser iniciado o trabalho, que se compõe,
basicamente, de três etapas: pesquisa cultural, bibliográfica e oral; organização e
avaliação do material pesquisado; e criação de ícones (símbolos) para a utilização
efetiva do tema.
Vamos exemplificar essas etapas, utilizando o “mar” como tema.
ETAPA I: PESQUISA CULTURAL, BIBLIOGRÁFICA E ORAL
Essa pesquisa pode ser feita por um profissional especializado ou pela própria
empresa, que deverá criar uma equipe de trabalho para tal finalidade. Trata-se de uma
etapa fundamental para o levantamento das possibilidades de geração de novos
produtos e/ou serviços, que inclui levantamento de dados a respeito do tema, como, no
caso:
•

História do Oceano Atlântico

•

Lendas sobre o mar

•

O mar e as religiões

•

Imagens do mar: vida marinha (peixes, corais, algas...), religião (santos,
orixás), seres lendários (monstros, sereias), ilhas, embarcações, etc.

ETAPA II: ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MATERIAL PESQUISADO
A organização do material pesquisado é crucial para que se possa avaliá-lo
adequadamente. Essa organização pode ser feita por assunto, como:
•

tradições (lendas, hábitos e costumes dos povos beira-mar);

•

culinária (receitas);

•

indumentária (roupas, calçados, adereços);

•

documentação da cultura beira-mar (fotos, desenhos, pinturas), etc.

Uma vez organizado, o material passa por uma triagem, tendo em vista:
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•

proximidade com a identidade cultural da empresa;

•

facilidade de aceitação pelo seu público-alvo;

•

viabilidade de utilização no tipo de negócio da empresa.

ETAPA III: CRIAÇÃO DE ÍCONES (SÍMBOLOS)
A última etapa é a realização de estudos gráficos das imagens relacionadas ao
material resultante da triagem, transformando-as em ícones (símbolos) que servirão de
referência para a criação de produtos e/ou serviços. O desenvolvimento desse trabalho
cabe a um profissional de artes plásticas ou gráficas, pois requer habilidades e
conhecimentos específicos.
Desses estudos, resulta a utilização efetiva do tema, que é, na verdade, a criação
de produtos e/ou serviços específicos para determinada empresa. Vejamos, então,
exemplos16 de linhas temáticas de produtos e/ou serviços que podem ser desenvolvidas
a partir do tema em questão.
EXEMPLOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Os exemplos relacionados não pretendem encerrar os modos de utilização do
tema por diversos tipos de empresa, mas, sim, mostrar como um mesmo tema pode ser
utilizado por diversos tipos de empresas. E, assim como “mar”, outros temas podem ser
o referencial de trabalhos semelhantes. Poe exemplo, depois de lançar sua linha
temática sobre o mar, a empresa de bijuterias/jóias pode lançar linhas temáticas sobre
folclore, frutas regionais, religiões, entre outras.

1 - Fábrica de jóias e/ou bijuterias
Pulseiras, colares, brincos, anéis, correntes e pingentes podem ser desenvolvidos
de modo criativo e inovador a partir de fibras, pedras e cerâmica características
da região, e ter seu design repleto de referências direta sobre o tema, como
peixes, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos, corais (com suas cores exuberantes),
caravelas (águas-vivas), entre outros. E se pode agregar valor a essa coleção se
16

c
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cada uma de suas peças vier acompanhada de material gráfico, contendo
informações sucintas a respeito do tema (dados histórico-culturais sobre o mar),
da sua importância para a população beira-mar e do produto (como ele foi
desenvolvido).
2 - Fábrica de brinquedos
Utilizando insumos locais, como madeira, fibras, pedras, cerâmica e materiais
reciclados, a empresa pode produzir brinquedos, jogos, bichinhos, quadros,
posters e mobiles. E se quiser diversificar sua linha de produtos, pode, também,
produzir fantasias, toalhas de praia, roupas de cama e banho.
3 – Livrarias
O tema, nesse caso, pode ser utilizado para oferecer serviços e produtos aos
clientes, como:
•

encontros com autores e intelectuais locais para debater sobre o tema;

•

tardes culturais para crianças, com contadores de histórias e lendas sobre o
mar;

•

exibição de vídeo-documentários de produção local;

•

exposição de fotografias de artistas locais;

•

concurso de contos e poesias sobre o tema;

•

curso de literatura de cordel com o tema em questão.

Todos esses serviços têm um forte potencial de atração de clientes que,
comparecendo à livraria, também conhecerão os lançamentos em livros e
revistas, ampliando as possibilidades de venda.
4 – Pousada
Uma pousada pode oferecer mais conforto e beleza aos seus hóspedes
(hospitalidade), tematizando os apartamentos com elementos da cultura local
(redes nas varandas, por exemplo) e criando um cardápio com frutos do mar
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(utilizando ingredientes locais) e divulgando aos clientes a origem e a história de
cada prato.
5 – Peixaria
Muito embora o tema esteja implícito nesse tipo de negócio, uma peixaria pode
incrementá-lo, oferecendo aulas de culinária com frutos do mar, sonorizando o
ambiente com músicas que falem do tema ou expondo fotos de fotógrafos locais.
6 – Artesanato
O artesanato local pode valer-se dos ícones e símbolos da pesquisa como
referência para sua criação, que pode ser produzida a partir de insumos locais,
como fibras de coco, de babaçu e de folha de bananeira; argila; madeira; pedras;
etc. Essa produção pode incluir utilitários de cozinha (travessas de barro com
detalhes em fibras para servir peixes e frutos do mar, colheres e garfos);
souvenirs (com design moderno e utilitário); bijuterias artesanais com madeira,

barro e fibras; etc.
Empresas que não tenham disponibilidade de material humano nem recursos
financeiros para o desenvolvimento de uma pesquisa também podem culturalizar seus
negócios. Nesses casos, os cuidados devem ser redobrados e a percepção de cultura
dos sócio-proprietários deve estar ligada às preferências e exigências de seu públicoalvo, a fim de que os novos produtos e/ou serviços criados sejam bem recebidos e
facilmente absorvidos pelo consumidor.
QUEM GANHA COM A CULTURALIZAÇÃO DO NEGÓCIO?
Imagine uma empresa do ramo alimentício, sediada na região nordeste do país,
que deseje utilizar o folclore local em seus produtos, valorizando assim a sua marca.
Para encontrar um diferencial que a destaque de seus concorrentes, essa empresa
centra-se no investimento de recursos para o desenvolvimento de uma pesquisa
temática que revele:
•

a riqueza do tema;

•

o potencial de utilização do tema;
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•

o efeito emocional que o tema poderá produzir em seu público consumidor.

Com as informações pesquisadas, o marketing da empresa desenvolve uma
estratégia de comunicação — no caso, a utilização de elementos do folclore local nas
embalagens dos produtos da empresa — que permita a obtenção dos seguintes
resultados:
•

atingir o imaginário emocional do público consumidor;

•

aumentar o venda dos produtos;

•

levar o folclore local para um número maior de pessoas;

•

valorizar a imagem da empresa, evidenciando-a como uma empresa
responsável pela preservação e divulgação da cultura local.

E com uma estratégia de comunicação bem definida, o projeto de culturalização do
negócio, uma vez implementado, permite que todos ganhem, ou seja:
•

A empresa, que terá suas vendas aumentadas, ganhará mais visibilidade no
mercado e conquistará uma imagem positiva junto ao público consumidor.

•

O público consumidor, que terá mais conhecimento sobre o folclore de seu
país.

•

A cultura local, que estará sendo divulgada e preservada.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING

A relação entre a produção de um bem ou serviço e a cultura deve ser
claramente apresentada na definição do negócio da empresa e na sua missão. Deve ser
um compromisso e não um modismo.
A decisão de investir em cultura sem um critério preestabelecido é uma
ferramenta de comunicação pouco eficiente e volátil, uma vez que, não havendo o
estabelecimento de um histórico nem a constância de investimento, não haverá a
fixação da imagem da empresa na memória de seu público consumidor.
O Planejamento Estratégico, então, passa a ser a peça-chave na elaboração das
estratégias de atuação de uma empresa. A partir do momento que a empresa faz sua
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opção por esse tipo de planejamento, ela evidencia a necessidade de estabelecer um
diferencial no mercado, de ter a sua própria cultura e identidade.
O tipo de negócio de uma empresa, assim como sua missão, são definições
fundamentais, que devem estar muito claras para todos os que com ela estiverem
envolvidos. E tão importante quanto isso é a visão de mercado que a empresa tem.
Uma clara visão de mercado mostra os passos a serem seguidos para que se atinjam os
objetivos estabelecidos, evidenciando quais valores culturais serão tomados como
referência.
O Planejamento Estratégico de Marketing de uma empresa deve ser responsável
tanto pela definição dos meios de comunicação quanto pelo seu relacionamento com o
público-alvo.
Enfim, todo esse processo deve ter por base o tipo de negócio, a missão e a visão da
empresa — cultura interna —, e as oportunidades oferecidas pela diversidade cultural do
entorno da ou, de forma ampliada, de um país — cultura externa.
CONCLUSÃO

No ano 2000, o Sebrae (www.sebrae.com.br) publicou a pesquisa intitulada Cara

Brasileira. Essa pesquisa passou a ser referência para a utilização da cultura brasileira
como diferencial para diversos tipos de negócio. A diversidade cultural do Brasil, a
alegria do povo brasileiro e sua hospitalidade, a criatividade e a modernidade de nosso
povo foram apontados pelos entrevistados como um grande potencial para a
consolidação da identidade nacional.
Em 2004, a empresa norte-americana PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com)
divulgou pesquisa sobre a economia da cultura, na qual revelava que, entre os anos de
2004 a 2007, a economia da cultura mundial crescerá mais do que qualquer outro setor
econômico . Essa pesquisa apontava os setores da música e do cinema mundial como
aqueles de maior potencial de crescimento e revelava, ainda, a formação de um cenário
altamente favorável para empresas criativas.

Culturalizar os Negócios é uma atitude empresarial. Uma decisão estratégica que
beneficia empresas, à medida que fortalece sua imagem de responsabilidade,
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modernidade e criatividade; beneficia o imaginário coletivo nacional, à medida que o
preserva; e beneficia nossa identidade cultural, à medida que a valoriza e expõe nossos
costumes, valores e tradições a um número maior de potenciais consumidores de
cultura.
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CAPÍTULO 7 - CULTURA, MARCA E A EMPRESA NO FUTURO
(DESENVOLVIDO A PARTIR DE PALESTRA DE PERCIVAL CAROPRESO)

MARCA CORPORATIVA E CULTURA

O que Marca Corporativa tem a ver com Cultura? Na maioria das vezes, a questão
remete ao patrocínio cultural puro e simples. Embora válido, o debate é na verdade
muito mais profundo. Pensar a Cultura sob a ótica do marketing e dos negócios nos
permite entender como funcionam os bastidores do pensamento das empresas na
criação de Marcas, os valores que a Cultura pode vir a agregar a essas Marcas e como,
em contrapartida, a Cultura pode ser preservada e promovida por sua associação com o
mundo empresarial.
Alinhavando essas respostas, veremos a seguir três temas: a tapeçaria, a pipa e a
distinção entre caridade e parceria. Como pano de fundo será pontuada a relação entre
Cultura e Estratégia de Marca.

HISTÓRICO DE MARCA

Antes de mais nada, é preciso definir o que entendemos por “Marca”. Apesar de
parecer tão contemporânea, a Marca é um fenômeno muito antigo. Antes mesmo da
Idade Média, os artesãos começaram a buscar modos de diferenciar seus trabalhos,
vistos apenas como mercadorias não identificáveis a um ou outro profissional. De botas
a tachos de cobre, de panelas de barro a quadros e esculturas, as obras eram na
grande maioria das vezes anônimas. Para que cada uma dessas mercadorias fosse
identificada em sua origem, seus produtores artesanais passaram a buscar modos de
aplicar-lhes um traço distintivo.
Deriva daí o conceito de “Marca”, remetendo à própria ação de “marcar”. A lógica
moderna da Marca surgiu portanto de uma tentativa de discriminação. Até mesmo as
obras de arte passaram a ser assinadas durante a Idade Média, quando os artistas
sentiram a necessidade de atribuir uma autoria às suas obras, evitando a proliferação de
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cópias apócrifas.17 E assim começaram a ser criados ícones, que hoje constituem as
logomarcas: um carvalho, uma ave, um animal, uma referência visual qualquer. Isso
começou a diferenciar um produto de uma Marca.

PRODUTO E MARCA
Os produtos são coisas que resolvem na prática, operacionalmente, uma
necessidade qualquer, especialmente funcional. Para fazer um bolo, é preciso comprar
uma batedeira; para assistir a um programa na televisão, é necessário comprar um
aparelho de televisão. O que diferenciava um produto de outro eram essencialmente
características físicas: desempenho, cor, rendimento, tamanho, preço e a qualidade do
benefício funcional que esse produto dava. Os melhores detergentes eram os que
tiravam mais manchas. Os carros eram apresentados conforme sua velocidade máxima,
seu consumo de combustível urbano, a capacidade interna e do porta-malas, os
atributos do motor e dos freios. A própria lingerie, atualmente um dos maiores ícones
da sensualidade, era apresentado de modo duro e pouco confortável, com estruturas
rígidas, mas perfeitamente funcionais.
Com a velocidade do desenvolvimento das tecnologias e a facilidade de sua cópia
por empresas concorrentes, os atributos funcionaram passaram a não ser mais capazes
de distinguir um produto dos outros. Os consumidores perceberam que os detergentes
de dois fabricantes distintos tiravam as mesmas manchas e com a mesma facilidade; e
que o desempenho dos carros de uma mesma categoria de preços não era assim tão
diferente. A tecnologia virou commodity.
Poucos setores expressam tão claramente essa padronização tecnológica quanto
os produtos eletroeletrônicos e os produtos e serviços de telecomunicação. Diante de
uma prateleira de fornos microondas ou de aparelhos celulares, descobrimos que todos
cumprem as funções básicas. Além delas, que são as que de fato atendem às
necessidades da maioria massiva dos consumidores, os fabricantes oferecem uma
miríade de funções adicionais, que raramente são usadas e não raro deixam o
consumidor muito confuso. Assim, vemos que uma tentativa de diferenciação funcional
pode acabar atrapalhando a venda do produto, porque ela já não diferencia mais nada.
17

DE MARCHI, Neil e VAN MIEGROET, Hans J., “Princing invention: “originals”, “copies” and their relative
value in seventeenth century Netherlandish art markets”. In Ginsburgh & Menger, Economic of the Arts. North
Holland, 1996.
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Diante disso, percebemos que as características técnicas dos produtos já não bastam
para que as pessoas façam suas escolhas de compra.

CULTURA E AGREGAÇÃO DE VALOR À MARCA

O que leva, então, as pessoas a elegerem o produto A ou B? Na década de 1980
acompanhamos o fenômeno da construção acelerada das Marcas, entendidas não
somente como um nome, mas como uma aura de sentimentos que envolve um produto.
É essa aura que faz com que um par de tênis, com basicamente os mesmos atributos
funcionais de um outro, custe três vezes mais do que ele. A moda do luxo é o exemplo
clássico. As pessoas se dispõem a pagar dez, vinte vezes mais por um vestido ou
camisa, para adquirirem uma roupa, jóia ou objeto de decoração que traga a etiqueta
assinada por um estilista renomado.
Exagero, consumismo? É discutível. O que percebemos é que as pessoas não
estão comprando apenas um produto, mas uma Marca; um estilo de vida, a
identificação com determinados valores, a aspiração a uma posição na sociedade, a
sensação de pertencerem a determinado círculo social distintivo. Os atributos funcionais
cedem espaço a atributos emocionais que pesam muito mais do que os primeiros na
decisão de compra.

A AURA EMOCIONAL DAS MARCAS

Como essas Marcas foram sendo construídas? Primeiramente garantindo que o
produto – e denominemos aqui este produto de hardware ou sua funcionalidade
essencial – cumpre de fato suas promessas. Tomando como exemplo uma caneta “de
Marca”. Antes de transmitir elegância, refinamento, bom gosto e tradição, ela precisa
escrever bem, com maciez e sem falhas. Somente a partir dessa base de confiança
funcional é possível construir seus atributos emocionais, essa aura mágica de atração,
muitas vezes associada à experiência, em especial no caso de serviços. O restaurante
mais caro da cidade pode, de fato, servir pratos irresistíveis, elaborados com
ingredientes de qualidade ímpar e servidos com muito estilo. Mais do que isso, porém,
oferecem uma experiência única de jantar ali, de dividir aquele espaço com outras
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pessoas consideradas do mesmo círculo, de impressionar seu/sua acompanhante por ter
escolhido aquele restaurante.
Passamos agora ao início da década de 1990, quando as Marcas começaram a
investir pesadamente em características afetivo-emocionais. Aquela Marca que me era
familiar, aquela Marca que fazia parte da minha vida, aquela Marca que me parecia tão
próxima, a ponto de ser facilmente personalizada. Então, passamos a gostar de Marcas
que, além de competentes na entrega do resultado de desempenho, tinham uma aura
de bem-querer. Para isso, valia reforçar os atributos de tradição, como o Leite Moça ou
o Leite Ninho, que remetiam a gostos da infância, altamente carregados de valores
emocionais. O posicionamento das Marcas nunca foi tão calcado em atributos alheios à
funcionalidade. Pode ser a sofisticação (das marcas de luxo), a rebeldia (das confecções
jovens), a auto-afirmação (tão explorada por bebidas e cigarros).

MARCA , ERA DA

INFORMAÇÃO E CULTURA

Em paralelo e sustentando essa construção das Marcas, chegamos à era da
informação. Com ela, ampliou-se a circulação de valores e idéias e o mundo pareceu
ficar menor. As culturas de países e regiões longínquas tornaram-se muito próximas. As
Marcas passaram a transmitir valores globalmente, de modo harmonizado entre a
Austrália e o Chile, a Finlândia e a África do Sul. Com o advento da tecnologia da
informação, o mundo passou a circular a uma velocidade vertiginosa e as fronteiras
entre países assumiram contornos muito fluidos. Como dizia uma propaganda de celular
à época, “torna o mundo menor e o meu mundo maior”. Como contra-reação, reforçamse os valores nacionais, regionais e a vontade de firmar sua individualidade frente à
padronização mundial. A Cultura, então, participa fortemente como diapasão desses
valores, como fonte nas quais as Marcas bebem e cuja essência espalham por todo o
mundo. Começamos a ver, assim, a importância da Cultura para dar o tom das Marcas,
para incutir-lhes valores próprios, que serão então transmitidos a todo o mundo, por
meio da Economia mundializada, dos negócios internacionais e das campanhas de
comunicação globalizadas.
É nessa linha que notamos que a Coca-Cola é a marca mais valiosa do mundo.
Como um xarope escuro, de gosto duvidoso, que vários especialistas afirmam danificar
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os dentes e não colaborar para a saúde em geral, conseguiu esse feito em um país
como o nosso, paraíso das frutas tropicais e da insubstituível e saudável água de coco?
É aí que se começa a notar o valor da Marca. Anualmente, a empresa Interbrands
publica a relação das Marcas mais valiosas do mundo, cujo valor ultrapassa os bilhões
de dólares. Acompanhar essa publicação é sempre um exercício de reflexão
interessantíssimo, já que percebemos a importância dos valores em jogo, que acabam
invariavelmente por ser comunicados em escala global.18
Essa série de transformações trouxe, obviamente, vários impactos à sociedade,
em especial às novas gerações. Ainda na década de 1990, elas expressam ambições e
valores de vida diferentes dos compartilhados pelas gerações anteriores. Na média, as
novas gerações são extremamente bem informadas e capazes de filtrar as informações
que lhes servem, em meio ao turbilhão de mensagens que nos torpedeiam a cada dia.
Gera-se uma nova consciência, com valores e critérios mais exigentes e um ceticismo
ímpar quanto às Marcas. É isso, inclusive, que impulsiona os fabricantes a se
contextualizarem na sociedade, entendendo-se como partícipes desse processo e
propondo-se nesse papel, não mais como apenas isolados geradores de empregos e
impostos, mas inseridos na comunidade na qual atuam.

A TAPEÇARIA, UM CONCEITO DE MARCA

Um dos conceitos de marca mais interessantes é aquele que diz: “uma marca
nada mais é do que uma delicada tapeçaria, onde se entremeiam vários fios que são
sentimentos, emoções, sensações, percepções, vontades e desejos do consumidor”. É
uma imagem interessante, por vários motivos . Primeiro, porque denota o caráter quase
mágico de Marca, o que nos leva às vezes até a pagar um valor adicional ao comprar mas é aquela marca desejada, porque tem uma magia que é só dela. Segundo, porque
a definição de tapeçaria, onde vamos tecendo fio a fio, retrata o trabalho de construção
de Marca. E a terceira razão é porque esses fios não são dados de mercados, recursos
de investimento disponíveis, participação na população, lucros. São emoções,
sentimentos, percepções, valores, vontades, desejos das pessoas.

18

Os interessados podem consultar a página http://bwnt.businessweek.com/brand/2005/index.asp
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Como é que está sendo tecida a “tapeçaria” para as Marcas fortes, que têm
importância no mundo? Estão sendo agregados dois traços muito importantes:
a responsabilidade social e o valor cultural . Ao verificar a relevância do valor cultural,
passamos à segunda metáfora: a da pipa.

A PIPA : GLOBAL E LOCAL SIMULTÂNEAMENTE

De maneira geral vivemos todos num mundo global, mesmo que não sejamos
globalizados. Acessamos o global em tempo real e independente de território, a partir
de televisão, internet , celulares. Isso nos leva a refazer o conceito de local: local é tudo
o que nos é próximo e estes recursos tecnológicos fazem com que o global se
transforme em local, próximo.
Esse global/ local é conseqüência de 1) abrangência e expansão elástica de
limites geográficos e territoriais; 2) velocidade da informação e 3) a possibilidade e a
prática da instantaneidade e da multidimensionalidade. É pedagógico observar, por
exemplo, como as novas gerações operam em vários níveis simultâneos de informação,
sendo um exemplo disso o uso simultâneo, fluente e natural que fazem de
computadores, telefones, tv, rádio, MP3, iPod, imagem, som, sensações: tudo junto,
aqui, ao mesmo tempo, agora.
Vem daí a metáfora da pipa,ou arraia: os novos recursos tecnológicos permitem
que se possa voar, ver de cima, ver o todo, explorar novos horizontes. E como isso é
possível? Primeiro, “dando linha”: recursos tecnológicos, liberdade, escolha. Depois, pé
firme no chão e mão firme na linha. E é aqui que entram as nossas raízes, a Cultura.
Para ser um cidadão do mundo, um cidadão global, temos que ter os pés fincados em
nossa própria terra. A Cultura é a nossa fonte de identidade, nosso foco, nossa
referência, que dá o pé firme para ganhar mundo. Você só voa para o mundo, se tiver
um solo firme de onde decolar.
Somando as duas metáforas, a da Tapeçaria e a da Pipa: temos uma geração de
consumidores jovens trazendo para a fase adulta de consumo uma visão de valores
afetivos, internos, valores mais nobres e dignos da existência, contrapondo-se ao
materialismo, ao consumismo vazio. Se esses jovens voam alto, porque a tecnologia e a
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informação permitem isso, a construção de marcas deve se basear em sua comunidade
de origem, deve ter relevância, respeitar raízes, criar valores.

Uma Marca deve ser construída a partir da representação da busca de valores
próprios, de caminhos no mundo globalizado, de resgate de quem somos, o que
pretendemos e quais valores defendemos. Em suma, é a prevalência dos atributos
emocionais e culturais sobre os funcionais levando à construção e consolidação de
marca
Como ícone dessa transformação, podemos mencionar a campanha mundial,
irresistível e com a qual nos identificamos facilmente: “Tem coisas que o dinheiro não
compra; para todas as outras, existe MasterCard”. Essa campanha foi concebida a partir
de estudos realizados no mundo inteiro, contemplando em especial doze mercados
prioritários para a bandeira de cartões, o Brasil sendo um deles.
Nota-se, aqui, uma questão interessante. A campanha é global, mas cada país
tem que recriá-la localmente, respeitando sua própria cultura, essa plataforma
estratégica e esse modelo de comunicação. Apesar da linha-mestra da campanha ser
global – portanto, harmonizada - e de sua assinatura ser invariável, os filmes veiculados
no Brasil, compreensíveis para nossa cultura e compatíveis com nossos valores, nem
sempre fazem sentido em outros países. Do mesmo modo, um comercial da campanha,
desenvolvido para o Oriente Médio, a África ou os Estados Unidos, não necessariamente
causa ressonância em nós. O que faz sentido para nós – e, mais do que isso, é sentido
por nós - não causa necessariamente o mesmo impacto para as sociedades de outros
países. Em outras palavras, o que é relevante para uma cultura, ligando à sua essência
e às suas raízes, nem sempre causa eco em outras.

A ARTE DE TECER VALORES E RAÍZES – DA CARIDADE À PARCERIA

Tecer uma marca é construir uma tapeçaria com valores, percepções e sensações
fortemente embasada nas raízes de uma sociedade – na sua cultura, em sua
individualidade, no que lhe dá seu caráter distintivo. Essa reflexão oferece uma grande
contribuição para produtores culturais e que será detalhada nas próximas páginas.
Formatem seus projetos pensando em que os lerá. Como devem ser apresentados, de
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modo a constituírem uma imagem que tenha traços e valores consoantes com quem os
receberá? Como criar eco, por meio da cultura, com o valor do negócio de quem estará
analisando suas propostas?
Também cabe analisar o conceito de caridade, em confronto ao que se propõe de
modo mais contemporâneo, ao de parceria. Pensemos, por um momento, com a cabeça
de quem estará recebendo os projetos. Afinal, a arte do marketing não é justamente
conseguir se projetar na mente do outro e pensar, agir e reagir como ele? Analisemos
friamente como os projetos culturais chegam às empresas, na grande maioria das
vezes? Tradicionalmente, como um pedido de recursos. Nosso tão visado diretor de
marketing ou diretor de uma marca específica é tão constantemente assediado com
propostas das mais variadas, que nosso projeto tem de ter um diferencial muito forte
para ser notado.
Parte expressiva desses projetos pode ser encarada como se fosse caridade, pois
são concebidos sob a ótica da doação pontual, do mecenato desinteressado - médio,
das leis de incentivo que em muitas ocasiões são utilizadas mais como incentivos fiscais
do que como incentivos culturais. É o caso da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual, que
têm levantado dúvidas quanto ao real objetivo mercadológico da marca, ao patrocinar
um projeto cultural. Assim, notamos que o anunciante, a empresa e o gestor dos
negócios de uma marca muitas vezes vêem a possibilidade de um apoio cultural, de um
patrocínio cultural, de forma enviesada. Pela lógica equivocada das leis de incentivo, a
associação com projetos culturais é tão arriscada, que deve ser complementada com um
benefício financeiro compensatório!! Sendo assim, o envolvimento da empresa ou da
Marca corre o risco de ser considerado de modo eventual, episódico. Um favor de curto
prazo, que se esgota nele mesmo.
Ao ser abordada de maneira pontual, eventual, errática e tática, quase como um
pedido de recursos, talvez apenas incentivado por uma lei ou duas, a contribuição do
empresário, da empresa e das marcas também será tática, errática, eventual, pontual.
Seu foco não recairá sobre o possível beneficio mercadológico de associação com a
cultura, mas sim pelo benefício fiscal. É a consideração de projetos culturais como

caridade, filantropia, doação.
Ao invés disso, a abordagem que os gestores de empresas, os profissionais de
marketing, produtores e promotores culturais e o mundo da cultura em geral devem
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trabalhar, é a lógica da parceria. É preciso agregar um valor estratégico aos projetos
culturais, de modo que eles sejam vistos como contribuições à construção das Marcas e
não mais como um candidato à ação caridosa e eventual da empresa. É preciso mostrar
que se trata de uma parceria de negócios, onde a relação com a cultura terá valor
estratégico. Somente sobre essa base será possível construir uma real parceria entre
produtores culturais ou demais proponentes de projetos e as empresas.
Percebe-se, assim, que as associações entre a Marca e a Cultura podem tomar
três vertentes. A primeira está relacionada à metáfora da Tapeçaria, ou seja, valores
intrínsecos à Cultura, gerando maior empatia e simpatia pela Marca, conhecimento ou
exposição da mesma, ajuste de imagem ou ainda favorecer trabalhos de marketing
interno à empresa, junto aos funcionários, clientes, fornecedores ou demais públicos de
interesse. Essa associação Marca & Cultura está mais ligada ao conceito de marketing
cultural.
A segunda vertente possível está ligada à metáfora da Pipa: a ação deve ter
relevância, deve ter importância local e visão global. Esta vertente é mais ligada ao
conceito de investimento social privado, entendido como o investimento realizado pela
empresa ou Marca em projetos de terceiros, normalmente envolvendo algum objetivo
social, em seu sentido mais amplo.19
Uma terceira vertente possível, que une Tapeçaria e Pipa, vem da culturalização
dos negócios: desenvolver produtos , serviços e experiência que, desde sua inspiração,
criação e planejamento, somem a cultura da empresa (sua marca/tapeçaria) à cultura
local, com suas características e oportunidades.20
FAZENDO A TAPEÇARIA LEVANTAR VÔO

Voltamos aqui à nossa noção de Pipa. Para que ela alce vôo, é preciso que seja
relevante para o consumidor. A Cultura deve ser uma ferramenta estratégica poderosa
para dar essa relevância à Marca, oferecendo linha extra para o vôo da pipa. Ao associar
a Marca aos valores da Cultura mais próxima do consumidor, incrementa-se a relevância

19

Para aprofundamentos acerca de marketing cultural, vide Marketing Cultural e Financiamento da Cultura, de Ana
Carla Fonseca Reis. Para questões relativas a investimento social privado, vale consultar Investimento Privado e
Desenvolvimento: balanço e desafios, organizado por Marta Porto.
20
Veja-se o capítulo dedicado ao tema.
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da Cultura como ferramenta de negócio. Essa questão envolve alguns aspectos dignos
de nota.
Em primeiro lugar, vale lembrar que a Cultura é o que nos amalgama, o que
cimenta a sociedade, dando-lhe uma identidade única, fazendo-lhe se reconhecer diante
de outras sociedades. “Cultura é tudo aquilo que sobra pra nós, coletivamente, depois
que cada um de nós esqueceu o que aprendeu formalmente” – não me lembro de quem
é esta frase, mas ela é verdadeira. Assim sendo, qualquer associação com Cultura deve
trazer em seu bojo o comprometimento com uma relação de parceria. Em segundo
lugar, e complementarmente a essa faceta da delicada associação da Marca com os
valores mais profundos da sociedade, vale lembrar que um dos objetivos mais
almejados do marketing cultural é o trabalho de Imagem da Marca. Ora, construção de
imagem, como se sabe, não ocorre no curto prazo. Trata-se da construção de uma
relação de confiança, que vinga de fato no longo prazo e nele adquire sua força.
Em segundo lugar, é preciso lembrar que para estabelecer a ponte entre Cultura
e Marca é fundamental incutir transparência ao processo de gestão do trabalho dos
produtores culturais. Demonstração de contas, transparência, comprovação de
resultados, auditoria, mensuração, avaliação, tanto de valores tangíveis quanto
intangíveis (entendendo-se por valores tangíveis o impacto no nível das vendas e
intangíveis os ganhos de visibilidade, matérias na imprensa, relações públicas), são
todas palavras comuns ao vocabulário empresarial – e que devem ser fluentes no
linguajar dos produtores culturais.

PLATAFORMAS DE ASSOCIAÇÕES

É o momento de introduzirmos neste capítulo um outro conceito fundamental, o
da plataforma de associações. A plataforma de associações é a base de co-criações
entre empreendedores culturais e a empresa, constituindo parcerias legítimas que
incentivam o desenvolvimento de projetos sob medida. Ela permite compreender as
necessidades da Marca para, na seqüência, desenvolver projetos culturais que atendam
a essas necessidades. Ao ter uma plataforma de associações com um produtor cultural,
a empresa ou os gestores da Marca solicitarão o desenvolvimento de projetos culturais
sob medida, coerentes com a estratégia da Marca e capazes de fortalecer ou ajustar sua
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imagem. Isso só ocorre quando o produtor cultural tem um profundo entendimento da
Marca, calcado sobre uma relação de confiança com a empresa. Ao invés de propor
projetos a esmo a vários patrocinadores, o produtor cultural torna-se parceiro na
custódia dos valores da Marca – e atua proativamente para ajustá-los, diante de
qualquer desvio de rota ou da possibilidade de expandir suas credenciais para outros
mercados ou públicos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL, MEIO AMBIENTE E CULTURA

Muito se fala, hoje, sobre Responsabilidade Social e, como já vimos, em
investimento social privado. Há uma relação íntima de entrelaçamento entre essa
postura empresarial, Meio Ambiente e Cultura. São esses os três vetores que convivem
no mesmo território da sensibilidade, do dever e do direito, no qual as Marcas buscam
fortalecer sua imagem. Exemplo ilustrativo é fornecido pelo Terceiro Setor, por meio da
ONG Care, que atua fortemente no sul da Bahia. Nessa região, há uma comunidade de
pescadores falidos emocional e financeiramente. Seu grande trunfo, porém, é não
serem falidos existencialmente – graças ao fato de preservarem sua Cultura.
Historicamente, essa comunidade trabalhava na cultura do cacau, cuja produção
degringolou nas últimas décadas.
Como decorrência, as novas gerações não têm o domínio da pesca em escala,
nem por herança e nem por aquisição tecnológica. O quadro de trabalho de sociólogos e
antropólogos da Care, sob o patrocínio de diversas empresas, desenvolveu todo um
trabalho de hortas e agricultura familiar, resgatando com isso a tradição e a
familiaridade da população com o trabalho da lavoura. A parceira foi consolidada por
meio dos valores culturais. As mulheres da comunidade voltaram a fazer renda, a
ensinar os cânticos antigos e estão ensinando, a essa comunidade constituída por cerca
de 60 famílias, que o artesanato e a cultura tradicional podem gerar uma excelente
fonte de renda complementar. Então, a geração de renda daquela comunidade, que
estava falida sob todos os aspectos menos o cultural, encontrou em suas raízes a
possibilidade da inclusão social e econômica, de modo sustentável. A partir do resgate e
fortalecimento da auto-estima, foram introduzidas técnicas de pesca em escala, de
conservação e de negociação do produto da pesca, aumentando a geração de renda.
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Tomando exemplos que nascem por iniciativa corporativa, caso digno de nota é
oferecido pela rede de supermercados Pão de Açúcar. O programa “Caras do Brasil”
busca a valorização do produto nacional, respeitando a capacidade de produção das
pequenas comunidades, ao mesmo tempo em que estimula a preservação e a circulação
de produtos típicos e tradicionais dos vários estados do país. Seu catálogo é constituído
por produtos com valor social agregado, franqueando às pequenas comunidades um
canal alternativo de distribuição nas redes do Grupo Pão de Açúcar, espalhadas por todo
o Brasil. Além disso, devido à participação acionária da empresa Casino na rede
brasileira, o Grupo promove a exportação desses produtos para vários outros países.
Nota-se assim a importância de formatar um projeto sob o prisma tríplice que
caracteriza desenvolvimento sustentável: o social, o ambiental e o cultural, ao mesmo
tempo em que esse tripé sustenta a imagem da empresa e abre novos filões de
fornecedores e clientes para seus negócios.
Para que um programa nesses moldes seja bem sucedido, é preciso que as
práticas social, cultural e ambientalmente responsáveis sejam organicamente integradas
ao negócio da empresa. Não se trata mais de uma simples ferramenta de comunicação ,
mas sim de uma coerência com os valores mais centrais de atuação efetiva da empresa.
Deve haver coerência entre a visão que a empresa tem do mercado, a visão que tem de
si mesma, o papel que atribui para si na sociedade, sua missão e valores. Caso
contrário, o programa terá a fragilidade típica de um mero apoio eventual.
Cabe lembrar, porém, que a empresa não viverá de responsabilidade social ou de
cultura, não é esse seu negócio básico e linha de atuação. Porém, em toda atuação que
ela tiver, a empresa terá de refletir acerca de seus impactos sociais, culturais e
ambientas, e como ela pode como contribuir para melhorar esse contexto no qual se
insere, até mesmo para ampliar suas próprias chances de sobrevivência no longo prazo.
Voltando à nossa analogia do hardware, estamos em uma fase na qual a
Responsabilidade Social já não é mais um periférico, um CD ou qualquer acessório que
se ative e desative no computador conforme a conveniência. Ela passou a ser
reconhecida como um dos aplicativos. Cabe a nós esperar e promover para que a
Responsabilidade Social venha a ser o verdadeiro sistema operacional da empresa, o
que em essência faz o computador funcionar e desempenhar mais plenamente suas
funções.
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CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Percebemos assim que, para a empresa ter êxito, ela deve ser guiada e gerida
por uma Governança Corporativa muito clara. A Governança nada mais é do que um
conjunto de regulamentos, mecanismos, definições de responsabilidades e direitos de
cada participante da gestão, bem como os conselhos, comitês e processos que unem
esses agentes. A boa Governança concilia o interesse do capital ao do acionista e o
interesse de ambos com o de seus funcionários, parceiros e sociedade. A gestão clara
de Governança Corporativa pressupõe o compromisso com a ética, a promoção da
transparência, a realização de auditorias, o respeito às práticas trabalhistas e, em última
instância, embasa o compromisso da empresa em trabalhar para o desenvolvimento
sustentável. É exatamente aí que a Cultura mostra mais um de seus grandes benefícios.
Desenvolvimento Sustentável é aquele que permite à geração atual atender às suas
necessidades, sem que as futuras gerações sejam privadas do que hoje se encontra
disponível. Do ponto de vista corporativo, portanto, trata-se de atuar de modo norteado
pelo crescimento planejado e com a garantia de perpetuação desse crescimento
respeitando a economia, o ambiente e a o contexto social no qual se insere.
É a isso que se convencionou chamar de TBL - Tripple Bottom Line, ou seja, a
consideração contábil de três colunas: a econômica (a empresa é saudável, gera lucros,
paga seus funcionários em dia e recolhe impostos); a ambiental (atuação da empresa
de modo não poluente, promotor do respeito aos recursos naturais e do manejo
sustentável da biodiversidade). Por fim e como vimos anteriormente, a empresa tem
que ser socialmente responsável, com políticas e práticas de transformação e
construção social.
A Responsabilidade Social só pode funcionar se existir como conseqüência da
visão da missão, dos valores e da conduta real que uma empresa tem no mercado onde
ela opera. O grande trunfo é inocular essa cultura socialmente responsável nos modelos
e processos organizacionais da empresa de maneira orgânica, que faça parte de seu
DNA.
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A LINGUAGEM DOS NOVOS CONSUMIDORES

Retomando o que dissemos ao longo das últimas páginas, chegamos a estas
linhas finais com grande alento. Antigamente, quando os consumidores eram menos
informados, as escolhas por uma ou outra Marca eram bastante limitadas. Custava
descobrir se uma empresa cumpria o que prometia e em que grau respeitava seu
contexto social, econômico e ambiental.
Hoje em dia, as crianças são muito mais ágeis em detectar incoerências entre
discurso e prática empresarial e de transmitir essa mensagem adiante, por meio dos
canais digitais. O consumidor tem maior e mais feroz consciência para defender seus
direitos e defender os pilares social, econômico, ambiental e cultural de sua sociedade.
Existe uma nova dimensão do que a Cultura pode ser e de como ela interage e
impulsiona a identificação social, o respeito ambiental e a valorização econômica. A
Cultura representa o trançado do tecido e a linha da pipa, porque expande a linguagem
comum a todos os setores envolvidos. Vale lembrar, porém, que quão mais longe nossa
pipa nos levar, mais necessário será termos os pés fincados em nosso solo firme.
Todos precisamos de uma poderosa bússola. Ela nada mais é do que a Cultura,
que guia nossos passos, relembra-nos de nossas raízes e que ajuda a nos
reconhecermos, em meio às mais aventureiras, longas e altas viagens que poderemos
fazer.
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ARQUITETURA CULTURAL E MODELOS DE INVESTIMENTO CULTURAL

(Desenvolvido a partir de palestra de Leonardo Brant)

CULTURA: CONTRAPARTIDA OU PONTO DE PARTIDA ?

A corrida do ouro da cultura teve início com a polêmica Lei Sarney, ainda na
década de 80. Logo após o desmanche provido na Era Color, recriou-se sob o selo de
“Lei Rouanet”, que disseminou pelos quatro cantos do Brasil o lema “Cultura é um bom
negócio”. O marketing cultural transformou-se em uma ferramenta poderosa que
permitiu direcionar bilhões de reais para a atividade cultural, estabilizando-a. Também
contribuiu para que marcas fossem construídas com os valores da expressão dos
brasileiros.
Mais recentemente, as organizações perceberam que atitude responsável e
compromisso com a sociedade são imprescindíveis.. Que as pessoas jurídicas também
podem ser cidadãs. E que os consumidores sabem muito bem perceber isso. Novamente
o privado e o publico aliaram-se para a geração de benefícios mútuos.Disseminou-se
que projetos culturais podem gerar contrapartida para seus investidores privados. E, ao
mesmo tempo, que os negócios podem constituir contrapartida para a sociedade.
Queremos propor um novo passo em direção à celebração da ética nas relações
sócio-econômicas com o entendimento de que a cultura é simplesmente partida. Partida
para um projeto de nação, para o desenvolvimento social, para as oportunidades
econômicas, para mercados potentes. Partida para empresas inovadoras e para
Brasileiros capazes, competentes e livres.
Tendo em mente que nenhum outro atributo de marca poderá ser mais precioso
para as empresas do que a Brasilidade convidamos empresários e executivos – que com
suas decisões ajustam dia a dia o rumo desse país a constituir uma aliança para
acrescentar dois novos ingredientes ao investir na atividade cultural: Sentido e
Convergência.

INVESTIR COM SENTIDO E CONVERGÊNCIA
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Investir com sentido é investir com a consciência de que a cultura é necessária
para a democracia, para a paz, para o trabalho, para movimentar a economia, para
combater as desigualdades sociais. Que o acesso a ela, sim, diverte, emociona. Mas
acima disso, permite pensar e agir. Que é muito, muito mais que um bom negócio.
Investir com Sentido é saber com precisão estratégica onde exatamente se deseja
chegar com o investimento, e ser responsável por ele.
Investir com Convergência é compreender que o resultado de cada centavo
aplicado, deve multiplicar o efeito de outros investimentos. A palavra sinergia precisa
fazer parte do vocabulário dos gestores dos investimentos das empresas na sociedade.
Sinergia entre os benefícios gerados pelo core business ( negócio base da empresa) e
pelos investimentos em cultura. Sinergia entre o empreendimento de uma organização e
outros existentes na comunidade. Sinergia entre o interesse publico e privado.
Propomos uma nova política governamental pela responsabilidade cultural
corporativa, com um fundamento: preservação de direitos e liberdades culturais e
econômicas associada ao desenvolvimento de frentes de acesso a participação da
cultura. Um fundamento que contempla os exilados pela desigualdade social, que
atende aqueles que integram os mercados consumidores (inclusive os tão desejados
para a economia da cultura), aqueles que operam esta economia e aqueles que querem
a oportunidade de fazê-lo. Um fundamento justo para nossos filhos e para seus
contemporâneos do futuro.

POLÍTICA CULTURAL E ARQUITETURA CULTURAL

Antes de aprofundarmos a discussão acerca do envolvimento privado com a
cultura, é preciso definir o que entendemos por política cultural. Consideramos que
política é um projeto de mundo, um projeto de país. Estamos nos referindo a política
nacional de fato, do desenvolvimento de programas e de conseguir dinheiro para
colocá-los em prática. Entram em cena três dimensões que compreendem o
desenvolvimento dessa política e serão destrinchadas ao longo das próximas páginas:
a dimensão do ideal, a do estratégico e programático e a do operacional.
No âmbito privado, empresarial , o processo que equivale ao da política
cultural é a arquitetura cultural. Trata-se de um serviço, de uma metodologia. As
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empresas que adotam esse conceito mostram-se preocupadas com a questão da
ética empresarial, da responsabilidade social e querem fazer isso por meio de um
processo cultural. Ele não se confunde com as definições de investimento social
privado, de marketing cultural. São conceitos que convivem no mundo corporativo de
modo paralelo mas trazem motivações, estratégias e concepções de cultura bastante
diferentes.
Iniciaremos nossa análise da relação do privado e do público com a cultura
fazendo uma breve incursão por um aspecto fundamental, que permeia todo esse
entrelaçamento de relações: os direitos culturais.

A QUESTÃO DOS DIREITOS CULTURAIS

Pensemos inicialmente em um país que nos últimos anos foi palco de
fotografias impressionantes. Poucas imagens me marcaram mais, nos últimos anos,
do que a de uma multidão aglomerada diante de um cinema em Cabul, no
Afeganistão, acotovelando-se desesperadamente e sem a menor possibilidade de
organização, simplesmente para conseguir comprar um ingresso. Após dezoito anos
de regime talibã, a sala era reaberta e essa correria, mais do que para assistir à
primeira sessão de cinema no novo regime, era para assistir a um documentário
realizado no próprio país e que até então não havia podido ser veiculado lá.
Ainda tendo em mente a questão dos direitos culturais, pulemos agora para a
dimensão global. Embora não seja uma lei, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos reza que, “toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida
cultural da comunidade, de influir nas artes e de participar do processo cientifico de
seus benefícios”. Essa declaração é reconhecida como sendo o documento mais
importante para, de certa forma, balizar a ética, o respeito e os direitos do cidadão e inclui a cultura como elemento fundamental.
E por que isso é importante? Porque os preceitos da Declaração deveriam
gerar uma série de desdobramentos do ponto de vista de políticas culturais locais.
Infelizmente esse cascateamento de certa forma não é observado, especialmente em
países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Começamos então a perceber
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que a questão dos direitos culturais está muito ligada ao desenvolvimento e envolve
discussões relativas ao incentivo, ao fomento à cultura dentro desses ambientes.
Tomemos, por fim, um terceiro exemplo: a Constituição da República do Brasil,
de 1988. O ministro Gilberto Gil conseguiu a aprovação, em 01/06/2005, de um
projeto de emenda constitucional que prevê a elaboração de um Plano Nacional de
Cultura. É claro que sua eficácia dependerá de como será implementado. Não faltam
críticas em relação ao modelo proposto mas já é um grande passo reconhecer
oficialmente que Federação, Estados e Municípios devem trabalhar de maneira
sinérgica.
Chegamos assim a uma espinhosa questão: o que, afinal, entende-se por
cultura, quando defendemos os direitos culturais? O conceito de cultura da Unesco
soa como uma provocação: “cultura é um conjunto de características distintas,
espirituais, materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam a sociedade ou um
grupo social; abarca além das artes e das letras, os modos de vida, os sistema de
valores, as tradições e as crenças”.
Já o filósofo Edgar Morin tenta dissecar o que chamamos de cultura em três
dimensões distintas: uma antropológica, compreendendo tudo aquilo que é
construído socialmente; uma social, histórica, abrangendo o conjunto de hábitos e
costumes; e uma de humanidades, que inclui as artes, as letras e a filosofia.
Como se nota por esses exemplos, a definição de cultura é algo realmente
difícil, inclusive para quem trabalha com cultura. É uma necessidade fundamental,
que em certo grau nos leva à definição de algo que é completamente indefinível.
Definir cultura é como definir vida; só se define vida sob uma dada perspectiva.
Ao mesmo tempo, precisamos ter uma visão compartilhada acerca do que
estamos falando. Sem uma definição de cultura, como seria possível discutir política
cultural, por exemplo? Então, apesar de insatisfeito, adotamos neste momento essa
definição, que ao menos está consolidada na sociedade.

POLÍTICA CULTURAL E CONTROLE DE INFORMAÇÕES
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Voltamos aqui à questão da política cultural. Recentemente, fizemos um
estudo levantando a estrutura da política cultural desenhada por Gustavo Capanema
na época de Vargas e percebemos que toda a estrutura criada à época está vigente
até hoje, embora estejamos em um processo de rediscussão. Constatamos que a
política cultural foi forjada com o intuito de colocar o cidadão em um patamar de
receptor e não como agente partícipe da sociedade. Em outros termos, nossa política
cultural foi moldada para um país de não-cidadãos, um país de pessoas que não têm
autonomia para definir o seu próprio futuro. Esse modelo foi reforçado e até mesmo
qualificado durante a ditadura militar.
Durante esse período, a palavra de ordem era justamente criar uma nação
coesa, desenvolvendo um processo de integração nacional. Formam-se redes de
comunicação - ou, a bem da verdade, cadeias, porque nos afugentam, como a Rede
Globo, que se consolidam como nosso paradigma de integração nacional. Como
decorrência, encontramo-nos ainda hoje com um modelo da era Vargas, que ganhou
amplitude durante a ditadura militar. Esse sistema foi desenhado de modo a impedir
que as manifestações culturais locais floresçam, cresçam e ganhem força.
Tome-se como exemplo a questão da produção. Não existe em nenhum lugar
do mundo uma cadeia de televisão que seja responsável simultaneamente pela
produção e pela veiculação de produto audiovisual. Existem legislações nos Estados
Unidos, na Europa, no Canadá que impedem uma mesma empresa de cuidar de toda
a cadeia produtiva do audiovisual, da produção à veiculação do que produz. Isso
porque é um mecanismo perverso, segundo o qual quem detém o controle da
distribuição decide também o que será produzido.
Como conseqüência e reiterando o que vimos com relação a direitos culturais,
é cabível levantar a discussão acerca da produção regional. O sujeito alagoano que se
vê na tela da Globo é um sujeito carioca com sotaque estereotipado, que se
apresenta assim até mesmo para os alagoanos. Nós nos descobrimos alagoanos a
partir da lógica de um estilo de vida carioca, que reproduz internamente o mesmo
processo que vivemos em relação aos meios de distribuição e produção audiovisual
internacionais.
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Nós temos uma imagem de Brasil que nos é proposta pela Europa e pelos
Estados Unidos e segundo a qual somos comparativamente a eles, pequenos. O
problema maior é que não enxergamos que aquele brasileiro não é o brasileiro sob a
ótica do próprio brasileiro. Esse mecanismo se repete entre as regiões do Brasil,
denotando uma política cultural de cabresto .
É essa política disfarçada da mordaça que se perpetua até hoje. Toda a
atividade cultural se torna dependente de um Estado que se mostra cada vez mais
incapaz de suprir essa produção.
Diante dessa relação entre poder público, sociedade e cultura, como se
enquadra o mundo corporativo, como se posicionam as grandes empresas? De certa
forma, participa para dividir com ele o fardo de ter que sustentar uma classe artística
que já perdeu a capacidade de interferir na dinâmica cultural, a capacidade de
apresentar um novo mundo, um novo projeto para esse mundo desejado. Sob esse
prisma, portanto, a relação entre público e privado atribui às empresas o domínio das
relações sociais e a definição dos rumos da cultura, por meio do poder financeiro.
Conforme menciona Naomi Klein em seu excelente livro, Sem Logo, “embora
nem sempre seja a intenção original, o efeito do branding avançado é empurrar a
cultura que a hospeda para o fundo do palco e fazer da marca a estrela..A marca se
torna mais importante que a própria atividade cultural; isso não é patrocinar cultura,
é ser cultura! Se as marcas não são produtos mas conceitos, atitudes, valores,
experiências, é fácil transformá-las em cultura. Esse projeto tem sido tão bemsucedido que os limites entre patrocinadores corporativos e a cultura patrocinada
desaparecem completamente”.

PERIGOS DA CULTURA VISTA COMO CONSUMO

Os

elementos

culturais

são

tratados

como

elementos

de

consumo,

perpetuando o ciclo nefasto que tira a autonomia do cidadão e consegue, até certo
ponto, fazer com que o seu interlocutor seja um sujeito desprovido da capacidade de
tomar suas próprias decisões. Ao invés de pensar e agir com os próprios elementos
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que o formam como cidadão, passa a agir no impulso, no medo e no consumo
desenfreado.
Nós nos sentimos tão desvalorizados no mundo do consumo no qual vivemos,
que buscamos continuamente agregar valor. É nessa busca que agregamos valor a
nós mesmos associando-nos a uma marca.
Precisamos ter consciência do que isso representa em nossas vidas e como se
enquadra nos modelos de política cultural privada que vamos mostrar. As grandes
corporações, ao mesmo tempo em que são os grandes algozes desse processo e que
utilizam os meios de comunicação de massa e a publicidade, para perpetuar esse
sistema da fetichização do consumo desenfreado, são também reféns desse processo.
A Nike, por exemplo, deixou de ser uma empresa que fabrica sapatos para ser uma
empresa que administra uma marca. Apesar de ter uma marca que vale 50 bilhões de
dólares, ela sequer tem uma fábrica própria, são todas terceirizadas.
Conseguir agregar tanto valor a um símbolo, do ponto de vista de estratégia
de marketing, permite praticar o preço que se quiser. No mundo onde as pessoas não
conseguem perceber o que há por trás de uma mensagem, qual o interesse daquela
agência de publicidade em agregar aqueles valores àquela marca, as pessoas tornamse presas fáceis. Completando o quadro esboçado anteriormente, reside aí o
interesse em perpetuar esse processo, mantendo um sistema no qual todas as
possibilidades de conscientização do cidadão são minadas pelo sistema de
comunicação.

EM BUSCA DE UM NOVO MODELO

Gostaríamos de compartilhar um outro modelo com vocês. Ele se propõe a
fugir dessa lógica que atualmente atinge parte relevante do mundo corporativo e
transforma a cultura em fetiche. É claro que isso não significa que outros modelos
sejam desqualificados. Trata-se de propor um novo elemento aos já existentes.
Vamos então comparar os modelos existentes: mecenato, marketing cultural e
e investimento cultural privado.
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Mecenato ou Patronato

Marketing Cultural

Investimento Cultural
Privado

Arte

Produto ou espetáculo

Conceito mais amplo de
cultura

Pessoa física ou empresas

Empresas

Pessoas físicas ou empresas

Não estratégico

Marketing

Responsabilidade social

Objetivo primário

Desenvolvimento das artes

Visibilidade da marca

Desenvolvimento social e
cultural

Planejamento de
ações

Atividade não planejada

Planejamento voltado à
promoção da marca

Planejamento voltado à
obtenção de resultados
sociais

Avaliação dos
resultados

Sem avaliação

Recall ( lembrança) da marca

Impacto social e associação
com a empresa

Comunicação

Comunicação não
estruturada

Comunicação como objetivo
principal da ação

Transparência no processo

Contrapartidas

De caráter pessoal

Visibilidade da marca

Benefício social e associação
de marca

Interesse público ou
privado

Interesse estritamente privado

Interesse público confluindo
com o privado

Ações pontuais ou
continuadas

Ações pontuais ou seqüenciais

Ações continuadas e
articuladas

Concepção de
cultura
Investidor
Estratégia de
investimento

Interesse na ação
Estruturação do
processo
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MECENATO, MARKETING CULTURAL E INVESTIMENTO CULTURAL PRIVADO

Conforme vemos na tabela acima, as empresas que investem em marketing
cultural enxergam o produto como elemento estratégico para associar à marca e
agregar a si o valor advindo da cultura patrocinada. Já no investimento cultural
privado podemos ter pessoas físicas ou empresas, porque não se trata mais de um
elemento de comunicação e há investimento em algo que vai estruturar uma
dinâmica social. Essa iniciativa pode até mesmo se tornar um elemento de
comunicação mas não foi feita com esse fim específico.
A motivação do investimento cultural privado é a existência de um campo para
receber investimento, que pode incentivar uma nova dinâmica cultural benéfica à
sociedade, e à própria empresa em cnsequ6encia. O eventual uso de um elemento de
comunicação empresarial não é a base do processo, mas um de seus elementos.
O mecenato, por outro lado, não é estratégico. Não prevê acompanhamentos,
aplicação de indicadores, prestação de contas relativas a resultados alcançados. A
lógica que o impulsiona é a da filantropia. Já o marketing cultural é uma estratégia
clara de marketing ou comunicações. Em contraponto, o investimento cultural privado
integra a estratégia de responsabilidade social da empresa. As empresas que
desenvolvem programas de investimento cultural privado não se contentam em fazer
seu negócio prosperar, contribuindo à sociedade por meio da geração de empregos,
impostos e renda. Elas buscam adotar uma postura de responsabilidade social,
investindo parte de seu faturamento ou lucro para ajudar a resolver os problemas da
sociedade. A empresa que se posiciona nessa seara reconhece-se como um agente
social importante.
Vista a motivação, partamos para o planejamento das ações. No mecenato não
há planejamento, já que não envolve um componente estratégico. Por sua vez, o
marketing cultural é voltado para a promoção da marca, enquanto o investimento
cultural privado tem o planejamento voltado para a obtenção de resultados sociais
específicos.
No que diz respeito à avaliação dos resultados, mais uma vez não é praticado
e nem seria cabível que o fosse, no caso do mecenato. Já no marketing cultural é
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possível realizar uma série de estudos e pesquisas que avaliem o processo de
mercado, a lembrança (recall) da marca, o impacto em seus atributos. No
investimento cultural privado analisa-se o impacto social e a associação com a
empresa.
A publicação (tornar público) pode ser objetivo principal no marketing cultural
e processo de transparência no investimento cultural privado. Estão vendo como faz
sentido comunicar dentro de um processo de investimento cultural privado? Por que
faz sentido? Porque se investimos recursos para promover um bem-estar social é
preciso comunicar. Em essência, quando uma empresa que pratica investimento
cultural privado comunica sua ação, o faz primeiramente porque é um bom exemplo,
convergindo uma atuação responsável com resultados empresariais.
O interesse do marketing cultural é privado, focado na agregação de valor à
marca. Se houver um desdobramento público, ele é subsidiário, marginal. Já no
investimento cultural ele é um interesse público confluindo com o privado.
É claro, porém, que em meio a isso tudo há meios tons de tinta. Há empresas
que trabalham com programas de marketing cultural complexos, nos quais enfatizam
a realização de projetos socioculturais.

DA TEORIA À PRÁTICA

Marketing cultural pressupõe ações nas quais de um lado está uma marca, de
outro um público-alvo e no meio encontra-se uma ação cultural, promovendo uma
conexão entre marca e público-alvo. Dentre os vários exemplos de prática de
marketing cultural, vale mencionar dois, a título ilustrativo.

Exemplo 1 – Volkswagen
Em meados dos anos 90, a Volkswagen era uma grande patrocinadora de
cultura. Eles patrocinavam várias peças de teatro e faziam esse patrocínio muitas
vezes seguindo o modelo de mecenato. Analisavam as peças que achavam boas, que
julgavam merecedoras de incentivo e faziam todo o processo de comunicação,
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tornando público seu envolvimento com cultura. Valiam-se da Lei Rouanet e
apoiavam a realização das peças. O resultado disso é que a Volkswagen, por volta
dos anos 1990, começou a dar um sentido estratégico às ações culturais da empresa.

Exemplo 2 - Banco do Brasil
O Banco do Brasil é uma empresa mista, embora o fato de o Estado deter a
maioria das cotas das ações da empresa levar à percepção de que ela é uma
empresa pública e que deve atuar com interesse público em tudo que faz.
Toda a política declarada dos Centros Culturais Banco do Brasil e do Circuito
Cultural Banco do Brasil tem fundo mercadológico. Toda a justificativa do
investimento em cultura está baseada na ação mercadológica do quanto eles
conseguem fidelizar clientes, o quanto eles conseguem expor a marca, enfim, em
objetivos de marketing e no monitoramento de indicadores desenvolvidos para avaliar
o impacto dessas ações e projetos.

ARQUITETURA CULTURAL E INVESTIMENTO CULTURAL PRIVADO

O modelo de marketing cultural tem sua função mas não atua na profundidade
necessária e assim não possibilita que cultura – e a empresa que a ela se relacionaexerçam de fato seu papel transformador.
A evolução desse modelo conduz a um compromisso com o fazer, dando-lhe
um sentido maior ao investimento. A empresa passa a se enxergar e a assumir
publicamente que não é apenas um agente econômico que se relaciona com a
sociedade mas sim como um agente inserido em um contexto social. De posição
passiva e espectadora, promove e adota iniciativas pró-ativas de resolução de
problemas que, em última instância, afetam tanto a sociedade quanto, por
decorrência, seu próprio negócio. É esse modelo que propomos ao defender a
arquitetura cultural.
É importante ressaltar que a empresa deve estar consciente que todo
investimento privado tem resultados públicos, uma vez que todos as instâncias da
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sociedade encontram-se numa situação de interdependência. Uma característica do
investimento social privado e da arquitetura cultural é ser pensado em logo prazo,
uma vez que ele busca identificar lacunas no tecido social que devem ser supridas
para o melhor funcionamento da sociedade como um todo - empresa inclusive. Este
tipo de resultado não é possível com o tipo de ação pontual e isolada que caracteriza
mecenato e marketing cultural.
Os próximos anos vão nos mostrar exemplos mais detalhados, tendo em vista
o fato que as empresas e o mercado são instituições da sociedade e como tal, o
conceito de razão social vai além de uma designação de pessoa jurídica. Neste
contexto, a responsabilidade social exige repensar as práticas de investimento
cultural privado e as políticas públicas. Afinal, toda organização é um fenômeno
cultural, uma rede de pessoas e conhecimentos e pessoas capaz de gerar efeitos
positivos para a sociedade.
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CAPÍTULO 7 - EMPRESA: COMO INVESTIR EM CULTURA
Ana Carla Fonseca Reis

PARTE 1 - FORMAS DE APOIO À CULTURA

SONHO, OPORTUNIDADE E CONTA – SEGUINDO O PROCESSO DE AVALIAÇÃO MENTAL DO PATROCINADOR
O projeto de uma ação cultural via de regra é apresentado em três capítulos: o

sonho, a oportunidade e a conta. Na sessão do sonho é apresentada uma descrição do
produto ou evento que se pretende desenvolver. Conta-se aí:
•

a história do projeto

•

os benefícios do mesmo para a comunidade local

•

o currículo dos artistas envolvidos

•

o período de realização

•

o local onde o evento se desenrolará ou às mãos de quem o produto cultural
chegará...
Quando esse capítulo é bem elaborado e apresentado para o ouvinte certo e na

linguagem correta (ou seja, a de quem está ouvindo!), o sonho passa a ser não mais
restrito ao artista e do produtor cultural, mas também do potencial patrocinador. Ele é
transportado para essa dimensão do pensamento e já se imagina parte do contexto,
mergulha na noite de lançamento do produto ou na primeira fila do evento, orgulhoso
por ter sido fundamental na concretização da idéia.
A partir de então, passa-se à segunda sessão da proposta do projeto, qual seja, a
da oportunidade. Ainda que inconscientemente, o possível patrocinador, ainda embalado
pelo impacto do sonho, fecha a janela do encantamento e abre a porta de sua empresa,
começando a analisar o projeto sob o ótica do homem ou da mulher de negócios.
•

Traça mentalmente a lista de convidados ou presenteados com o produto
cultural, como formular o convite e qual reação geraria. Divide seu foco entre
clientes de interesse, fornecedores de peso, funcionários que participariam
representando a empresa, colegas de outras empresas ou instituições, parceiros
em atividades de classe, eventualmente até em autoridades públicas com as
quais gostaria de estreitar um relacionamento.
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•

Imagina o modo como o nome de sua empresa seria apresentado, onde e
quando, o tamanho das letras, a exposição que geraria, a presença do nome de
outros patrocinadores, se seria conveniente tê-los ao seu lado...

•

Pensa na adequação do envolvimento de sua empresa com o projeto,

•

na repercussão que seu patrocínio teria na mídia, se seu nome seria efetivamente
mencionado nos artigos, no teor das críticas e resenhas,

•

em como poderia melhor explorar as oportunidades oferecidas pelo produtor e,
eventualmente, sugerir novas, ainda impensadas.
Como pessoa voltada ao ambiente empresarial, esquadrinha, enfim, todo um

arsenal de informações que o projeto e o produtor lhe oferecem e as cruza com seus
objetivos de negócio.
Feita a análise dos potenciais benefícios, sua atenção recai sobre o outro lado do
balanço: o que lhe estende a conta. Ele analisa:
•

os valores, considera se refletem ou não os valores de mercado com os quais ele
costuma trabalhar,

•

pondera como foram distribuídos entre as várias etapas e atividades do projeto,

•

atenta à possibilidade (ou não) de abater o valor do patrocínio – ou parte dele –
de impostos a pagar

•

calcula se o momento financeiro de sua empresa é o mais propício à realização
do patrocínio.
Em suma, como qualquer outro investimento, contrapõe os custos nos quais teria

de incorrer aos benefícios que poderia auferir do projeto. E, assim, define se haveria
interesse efetivo ou não.

PATROCÍNIOS FINANCEIROS, MATERIAIS E/OU DE SERVIÇOS PRÓPRIOS

Concluindo que, em princípio, a resposta seria positiva, o patrocinador poderá
propor ao produtor arranjos alternativos de patrocínio. Ao invés de bancar o projeto
através do patrocínio de uma cota financeira do mesmo, o patrocinador pode estar
mais disposto ou com recursos disponíveis para arcar com patrocínios materiais e/ou
de serviços próprios. Alguns casos são mais evidentes:
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•

o de uma empresa de comunicações, que poderia trocar o patrocínio financeiro
por permutas de veiculação de anúncios;

•

o de uma agência de comunicações, que desenvolveria o pacote de materiais de
comunicação (cartazetes, anúncios, out-doors, convites, folhetos, catálogos,
programas, comunicados de imprensa, além da identidade visual do projeto);

•

o de uma indústria gráfica, que produziria os materiais.

•

Os casos mais clássicos são os de restaurantes, hotéis, transportadoras,
seguradoras e companhias aéreas, que viabilizam a realização de peças de
teatro, exposições e festivais em geral, muitas vezes itinerantes.
É um modo mais do que recomendável de patrocinar o projeto, quando parte

dos custos incorridos se refere à área de atuação e expertise da empresa abordada. Em
Curitiba, o Grupo Positivo é parceiro para a impressão dos boletins informativos mensais
do Centro Cultural Teatro Guairá. Via de regra, esses patrocínios são mencionados na
realização do projeto como apoios, por representarem custos menores, dentro do
pacote do projeto. Dependendo do projeto, porém, e da envergadura do apoio, podem
constituir parte significativa do orçamento.
Exemplo digno de nota é o das Tintas Coral, que tradicionalmente atua na
preservação do patrimônio arquitetônico do Brasil. No projeto Reviver Recife Centro21,
iniciado em Recife em 2003, várias ruas foram selecionadas em conjunto com a
comunidade, o Centro de Dirigentes de Lojistas e a Prefeitura da cidade. O objetivo do
projeto é revitalizar o centro histórico de Recife, para o qual a Coral contribui com a
pintura de pisos e fachadas, não só através do fornecimento de material, mas também
oferecendo capacitação de pessoal e treinamento para pintores. Nessa modalidade, uma
potencial vantagem a ser apresentada ao patrocinador é a possibilidade de lançar o
valor dos materiais fornecidos como despesas da empresa, reduzindo assim o lucro e,
conseqüentemente, a base de cálculo dos impostos a pagar.

PATROCÍNIOS FINANCEIROS, MATERIAIS E/OU DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Exemplos menos comuns, mas que nem por isso devem ser desconsiderados por
produtores mais atentos e em busca de oportunidades menos ortodoxas, são os de
21

http://www.tintascoral.com.br/internas/institucional/cidadania/reviver_recife.shtm
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patrocínio por fornecimento de materiais e/ou de serviços de terceiros. Sua
viabilização se dá sob duas formas. A primeira delas ocorre quando um patrocinador
tem possibilidade de compra de materiais ou contratação de serviços previstos no
projeto, em condições significativamente mais favoráveis do que as apresentadas na
proposta. A título ilustrativo, consideremos uma empresa que produz muitas peças de
comunicação, como uma cadeia de supermercados. Semanalmente são encomendados
anúncios, brochuras, folhetos, tablóides com produtos promocionados – que acabam
sendo produzidos em grande escala, para distribuição nas lojas da rede e na vizinhança.
Para essa empresa, que tem condições negociadas para grandes volumes, é muito mais
lógico assumir para si os custos gráficos que o projeto exigiria, valendo-se de sua
escala, do que arcar com um patrocínio financeiro para o projeto, que seria investido
inclusive na produção do pacote de materiais de comunicação.
Uma segunda forma de vantajosa de contratação de serviços ou materiais de
terceiros ocorre quando o patrocinador é pago com essas mercadorias ou serviços.
Exemplo usual é o de bancos e demais empresas financeiras. Por vezes o contratante de
um empréstimo vê a data de vencimento se aproximar, sem que tenha conseguido
poupar os recursos necessários para seu pagamento. Isso tem se mostrado uma
realidade relativamente comum em empréstimos rurais, quando o fazendeiro ou
pequeno produtor acaba saldando parte da dívida em produtos agrícolas ou pecuários.
Pode ocorrer, porém, com uma miríade de empresas em outras áreas de atuação, como
empresas cujo faturamento acaba sendo integrado com pagamentos de compras em
espécie, não em dinheiro, por falta de disponibilidade do cliente devedor.

CRIAÇÃO DE INSTITUTOS E FUNDAÇÕES

Outro modo de apoio à cultura, que vem despertando interesse na classe
empresarial nas últimas duas décadas, é a criação de institutos e fundações,
geralmente batizados com o nome da empresa. É o caso da rede composta por várias
unidades do Centro Cultural Banco do Brasil (presentes no Rio de Janeiro, em Brasília,
São Paulo e Recife); do Instituto Telemar, no Rio de Janeiro; do Santander Cultural, em
Porto Alegre e dos complexos Unibanco Arteplex de cinema, em Curitiba, Porto Alegre,
São Paulo e Rio de Janeiro, dentre tantos outros. Esso modo de patrocínio revela uma
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visão de longo prazo da empresa em seu relacionamento com o setor cultural. Do ponto
de vista jurídico, uma Fundação exige um grau de comprometimento financeiro ainda
mais consistente e definitivo do que o dedicado a um Instituto.

CRIAÇÃO DE CENTROS OU ESPAÇOS CULTURAIS

Uma alternativa à construção ou patrocínio de um equipamento cultural qualquer
é a criação de um centro cultural ou espaço de exposições junto às próprias
instalações da empresa. É o que fazem os Centros Culturais dos Correios, no Rio de
Janeiro e em Salvador (segundo informações da empresa, em breve também em Recife)
e o Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza, um complexo que ocupa quatro
andares do edifício da instituição financeira, compreendendo salões de exposições,
teatro, espaço do artesanato nordestino, biblioteca e painéis. Em Brasília, o Conjunto

Cultural da Caixa Econômica Federal ocupa um anexo ao edifício-sede da empresa,
PATROCÍNIOS ESPECÍFICOS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Versão mais pontual dessa modalidade é o patrocínio específico de uma sala
de espetáculos ou teatro, ampliando assim a oferta de equipamentos culturais da
cidade. Enquadram-se nessa categoria o Espaço Abril, o Teatro Vivo e o Credicard Hall,
em São Paulo.
Por fim, outro modo de apoio à cultura bastante utilizado pelas empresas é a
participação como benfeitores de museus, salas de concerto ou demais equipamentos
culturais. Tratam-se normalmente de instituições renomadas e tradicionais na vida
cultural da cidade ou região, como a Sociedade de Cultura Artística, que tem como
benfeitores o Banco Itaú, a Livraria Cultura e a Bovespa, dentre outros.

PARTE 2 - PARTICIPAÇÃO E POTENCIAL PARA AS MPES

Muito é dito a respeito da participação das grandes empresas, nacionais ou
multinacionais, no apoio a programas, projetos e instituições culturais, geralmente com
cifras vultosas (e, na maioria avassaladora das vezes, gozando de deduções fiscais,
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através das leis de incentivo à cultura federais, estaduais ou municipais, em vigor em
várias cidades do Brasil). Pouco se fala, porém, de um contingente indispensável de
empresas, não só para a economia do país, mas também para a cultura. De fato, as
micro e pequenas empresas aportam contribuição fundamental à realização de
programas e projetos culturais, no Brasil e no exterior, sem que sua participação ganhe
a mesma exposição e reconhecimento conferidos às grandes empresas.

O FOCO NAS GRANDES

A primeira razão que explica esse fato reside no impacto dos grandes números
investidos individualmente por um grupo restrito de empresas. Assim, a revista
eletrônica Marketing Cultural disponibiliza uma lista com todas as empresas que
patrocinam cultura no Brasil, através da utilização das leis federais de incentivo, mas
desde que invistam quantia superior a R$480 milhões anuais. Os próprios dados
coletados e divulgados pelo Ministério da Cultura favorecem essa visão extremamente
simplista e enviesada da realidade do patrocínio cultural empresarial no país. O site do
MinC disponibiliza anualmente a relação das cem maiores empresas patrocinadoras de
projetos culturais, que se valem das leis federais de incentivo à cultura, a Lei Rouanet
(8.313/91) e a Lei do Audiovisual (8.685/93). Em que pese o fato dessas empresas
promoverem um aporte inegavelmente importante para a movimentação de projetos
culturais no país, sua contribuição financeira efetiva é na grande maioria das vezes pífia,
dado que o valor investido no projeto é subtraído do montante de imposto de renda a
pagar, sendo pago na realidade com verba exclusivamente pública. No frigir dos ovos,
os projetos são selecionados pelas empresas, mas o investimento financeiro real é
apenas intermediado pelas empresas “incentivadoras”.

A FALTA DE DADOS QUANTITATIVOS

Já às micro e pequenas empresas não é franqueado acesso às leis federais de
incentivo à cultura, uma vez que em sua maioria utilizam o sistema SIMPLES para o
cálculo do imposto de renda. Ademais, o levantamento da participação das micro e
pequenas empresas em programas e projetos culturais é dificultado pelo fato de ser
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realizado de modo disperso, com montantes proporcionalmente menores aos das
grandes empresas, muitas vezes realizado através do apoio material ou de serviços e
pulverizado em todo o país.
Para que se tenha uma idéia, ainda que fluida, do grau de participação das MPEs
na viabilização de projetos culturais no país, basta pensar em uma festa tradicional,
evento folclórico, religioso ou qualquer manifestação cultural de raiz, realizada em uma
pequena cidade de qualquer região do Brasil. Em Alagoas, o número de apresentações
de folguedos, por exemplo, é maravilhosamente incontável. Em grande parte das vezes
os grupos de artistas e produtores culturais dependem da participação ativa e certa do
micro e pequeno empresário para poder produzir uma roupa nova para o espetáculo,
decorar o palco com os materiais mínimos necessários, confeccionar convites e folhetos
de divulgação do evento, oferecer um brinde ou prenda para uma rifa que levante os
fundos necessários à compra do que não for angariado dentre os comerciantes e
industriais locais, enfim, sem essa comunidade de empresários o país sofreria de uma
carência cultural impensável.
Tal envolvimento não caracteriza necessariamente um mecenato, como muitas
vezes acaba sendo interpretado. Embora o impulso motivador do envolvimento da MPE
seja a vontade legítima de apoiar a cultura à qual pertence e com a qual se identifica,
seu estabelecimento ou empresa é beneficiado por esse patrocínio, ainda que
indiretamente. O nome da empresa é divulgado com a implementação do projeto e,
mesmo que sua exposição seja mínima, o reconhecimento da participação da empresa é
automático, quando falamos de uma comunidade, porque todos se conhecem e têm
ciência das necessidades dos projetos. Mesmo nos grandes centros urbanos a
contrapartida do envolvimento é inegável. Em troca da hospedagem e da alimentação
concedida a grupos que se apresentam em concertos ou teatros da cidade, esses
pequenos hotéis e restaurantes patrocinadores recebem um público qualificado, que
comparece aos estabelecimentos na esperança de ter um contato pessoal, ver e ouvir os
artistas fora do palco. Além disso, essas empresas normalmente recebem um número
de convites para as apresentações, que funcionam como instrumento de relações
públicas junto a seus clientes preferências, hóspedes e públicos de interesse. Em grande
parte das vezes, o próprio retorno de mídia espontânea gerada nos meios de

105

comunicação (artigos e menções ao espetáculo ou produto cultural patrocinado) é mais
do que correspondente ao investimento realizado pelo micro e pequeno patrocinador.
MOTIVAÇÕES LEGÍTIMAS DE QUEM PLANEJA E FAZ – EXEMPLOS BEM-SUCEDIDOS
Três exemplos ilustram esse fato. Em Brasília, o açougue T-Bone desenvolve há
anos um projeto de patrocínio cultural, sem nem aventar a hipótese de se valer de leis
de incentivo à cultura. Seu proprietário, um ex-funcionário do açougue, alfabetizou-se já
adulto e prometeu a si mesmo promover o hábito e o gosto da leitura dos outros.
Constituiu, assim, um espaço para lançamento de livros e toda uma série de outros
eventos, em um pequeno centro cultural anexo ao açougue e no qual investia de 5%a
7% de seu faturamento bruto. O sucesso do “T-Bone – Açougue Cultural”, ganhou nova
força ao final de 2003, quando foram inaugurados mais dois espaços de arte e cultura, a
Casa de Cultura e a Biblioteca T-Bone. Ambos os espaços têm por objetivo garantir aos
artistas brasilienses a possibilidade de mostrar ao público o seu trabalho em um local
onde há espaço para o lançamento de livros e CDs, mostras de filmes de curta
metragem, galerias e oficinas de arte, estúdio fonográfico e realização de saraus. Mais
ainda, o projeto demonstra uma percepção louvável e rara de que os problemas do
setor cultural do país passam não só pela produção, mas contemplam também vários
aspectos relativos à demanda, ou seja, ao consumo cultural da população. Conforme
declara o empresário Luiz Amorim, dono do empreendimento, tão importante quanto
oferecer um local para os artistas da cidade divulgarem seu trabalho é oferecer às
pessoas a possibilidade de interagirem com a cultura local, que “é muito rica e precisa
ser ainda mais divulgada”.

22

Um segundo exemplo digno de nota é oferecido pela Famiglia Mancini23, uma
tradicional cantina de São Paulo. Hoje uma dentre quatro casas bem-sucedidas do
mesmo proprietário, o Famiglia Mancini ofereceu seu primeiro patrocínio cultural de
forma inusitada e antes mesmo de abrir suas portas, em 1980. Os artistas integrantes
de uma trupe teatral que se apresentava na cidade, pensando que a casa já tivesse sido
inaugurada, sentaram-se, consumiram e agradeceram o patrocínio. Walter Mancini,
proprietário da casa, viu nisso uma mensagem e nunca mais se afastou do setor
22
23

www.t-bone.com.br
www.famigliamancini.com.br
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cultural. Desde então, essa parceria ajudou a viabilizar mais de cem peças teatrais e
espetáculos de MPB, eternizados nas centenas de fotos autografadas que decoram as
paredes da casa, disputando olhares com desenhos de Ziraldo e garrafas de vinho
Chianti. Além das parcerias com casas renomadas na cena cultural paulistana, a cantina
apóia com a mesma dedicação atores pouco conhecidos, que acabam levando cartões
da casa e os distribuem quando voltam para suas cidades. Para Mancini, o
reconhecimento do patrocínio é visível, em primeiro lugar pela satisfação que oferece e,
em segundo, pelo retorno de público, imagem e exposição do nome do restaurante
junto a um setor apreciado por todos.
Um terceiro exemplo, dentre uma lista que é infindável e riquíssima de
manifestações diversas, é oferecido a cada dia pelas padarias das cidades do Brasil,
desde as mais sofisticadas, às mais caseiras. Não há festa ou manifestação cultural
cujos quitutes, gincanas ou prendas para rifa não contem com a colaboração de um
estabelecimento presente no dia-a-dia de toda a comunidade. Basta atentar ao
cartazete de divulgação de uma festa, ao convite estampado com a programação, para
reconhecer o nome de um familiar e imprescindível negócio.

PARTE 3 - ETAPAS E CRITÉRIOS PARA APOIO A PROJETOS CULTURAIS:
OBJETIVOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

OBJETIVOS DA EMPRESA E PROJETOS CONDIZENTES

As empresas de hoje enfrentam uma série de desafios empresariais que vieram
se acirrando nos últimos anos. Dentre todos os motivos longamente discutidos no meio
empresarial e pelos estudiosos em gestão, podemos ressaltar três.
Por um lado, há à concorrência crescente de empresas advindas de países com
políticas de negócios extremamente agressivas (como, há uma década, os tigres
asiáticos e, hoje, a China), que rompem com paradigmas consolidados de administração
de negócios e eficiência. Outros, ainda, baseiam suas vantagens competitivas em uma
tradição recente

mas

indiscutível

de educação da população/consumidores

e

formação/treinamento de funcionários públicos e privados. É o caso particularmente da
Coréia do Sul e da Índia, cujo setor de tecnologia (um dos fortes expoentes da
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economia indiana) vem desbancando países tradicionais no setor – como os Estados
Unidos – e conquistando mercados de modo aparentemente infrene.
Por outro lado, o cenário econômico-institucional do Brasil é ambíguo e
contraditório, já que se revela especialmente avançado em alguns aspectos (incentivo à
criatividade dos gestores e dos funcionários em geral, liberdade de mobilização dos
funcionários, participação sindical) e extremamente desejoso de mudanças lapidares em
outros (rigidez das leis trabalhistas, nível extrapolado de burocracia enfrentado
quotidianamente, carga tributária extorsiva, falta de cumprimento e respeito a
contratos).
Por fim, há que se mencionar a padronização de bens e serviços, ancora em
grande parte na rapidez com que as tecnologias são copiadas entre as empresas de um
mesmo setor. Enquanto na década de 1980 uma descoberta tecnológica ou invento
excepcional era capaz de garantir a tranqüilidade de uma empresa por longos períodos,
hoje o lançamento de um produto similar pela concorrência leva meses, quando não
semanas. Sendo assim, fica patente a necessidade da empresa em diferenciar sua
imagem e a imagem de suas marcas através de atributos não apenas funcionais (ou
seja, dependentes de saltos tecnológicos), mas essencialmente emocionais. Em um
mundo de produtos similares, o que faz a diferença é a percepção da marca, ancorada
fundamentalmente no relacionamento estabelecido entre ela e seus consumidores, sua
comunidade e seus funcionários.
No momento de analisar projetos culturais para definir sua seleção, a empresa
deve ter em mente dois aspectos muito claros: seus objetivos internos e o potencial
oferecido por cada projeto individualmente para responder a eles. O conhecimento
certeiro dos objetivos, das necessidades e das oportunidades oferecidas à sua própria
empresa constituirão uma bússola inigualável para

a seleção dos projetos mais

adequados.

OBJETIVO OU
CARACTERÍSTICA
DO PROJETO

OBJETIVO OU
CARACTERÍSTICA
DA EMPRESA

PATROCÍNIO COM
BOM POTENCIAL
DE SUCESSO!!
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Segundo levantamento realizado pela Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais,
junto a 111 grandes empresas no país, os principais objetivos perseguidos por elas
quando de seu envolvimento com o setor cultural são, por ordem de prioridade, ganho
de imagem institucional e agregação de valor à marca, ambos objetivos voltados
à imagem (corporativa e da marca), reforço do papel social da empresa (e seu
envolvimento duradouro com a comunidade na qual se insere e da qual depende),
obtenção de benefícios fiscais, retorno de mídia (exposição gratuita, através de
publicidade espontânea dos projetos) e aproximação do público-alvo.
Detalharemos brevemente a seguir, os aspectos a considerar quando da seleção
de projetos voltados a cada um desses objetivos.

ESTABELECER UMA COMUNICAÇÃO DIRETA COM PÚBLICO-ALVO

Uma das vantagens insuperáveis dos projetos culturais frente aos projetos de
comunicação tradicionais, é que rompe barreiras de resistências, promovendo a empatia
e reforçando os laços entre a empresa e seu público. Ao selecionar um programa
cultural, porém, a empresa deve analisar o perfil do público que o projeto poderia atrair
e considerar sua adequação frente ao/s seu/s público/s de interesse. É importante
ressaltar cinco aspectos a serem observados:
•

A qualificação do público esperado, ou o percentual de público potencialmente
participante do projeto, que efetivamente conta para a empresa. Um projeto
cultural pode ser chamariz de um contingente enorme de pessoas, mas
dificilmente todas elas terão o perfil desejado pela empresa.

•

O potencial de público, em termos numéricos – ou seja, quantas pessoas
efetivamente comparecerão ao evento ou serão tocadas pelo produto cultural
patrocinado. Esse dado também impactará diretamente no cálculo do custobenefício do projeto.

•

A originalidade do projeto. Um projeto inusitado na praça onde é realizado ou
ainda implementado de modo diferente, gera muito mais atenção e permanece
na memória do público por mais tempo do que projetos com formatos repetitivos.

•

O tema abordado é crucial para a seleção de projetos adequados ao públicoalvo. Alguns assuntos podem atrair sobremaneira parcelas da sociedade (por
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exemplo, música eletrônica, qualquer conteúdo veiculado através de mídias
digitais e veículos multimídia, se o público de interesse for adolescente),
enquanto outros geram rejeição (como temas de vanguarda e ruptura, quando o
público considerado é conservador). Mais uma vez, é fundamental ter um
conhecimento real do público que se pretende atingir, para que os projetos
selecionados gerem os resultados esperados.
•

A época de realização também não pode ser negligenciada. Do mesmo modo
que o patrocínio de um projeto cultural pode ser grandemente potencializado ao
ocorrer em um período de festivo (patrocínio de um grupo de axé durante o
carnaval de Salvador), o inverso também é verdadeiro (patrocínio de um grupo
coral infantil durante o carnaval de Salvador).

Análise do público
potencial do
projeto cultural
apresentado

Adequação ao
público de interesse
da empresa, real ou
potencial

Realização do
patrocínio

O público-alvo não é formado necessariamente apenas por clientes ou
consumidores. A Petrobras, por exemplo, identificou dez tipos diferentes de públicos
com os quais necessita interagir – e não negligencia essa relação no momento de
selecionar alguns projetos culturais, dentre a imensidão de propostas que recebe
regularmente. São eles: clientes consumidores; acionistas; fornecedores; imprensa em
geral; ambientalistas; funcionários; parceiros empresariais ou institucionais; comunidade
científica; poderes públicos nas três esferas e comunidades.

CHECK-LIST PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS
1 – Qual o perfil das pessoas que se sentirão realmente mobilizadas por esse projeto?
2 -

Qual a expectativa do número de pessoas participantes, dentro do grupo de

públicos de interesse?
3 – O que a concorrência e o mercado em geral têm feito, que poderia minar a
originalidade desse projeto e diluir seu impacto junto ao público desejado?
4 – A época do ano e o dia da semana nos quais se pretende realizar o projeto são os
mais adequados à sua execução?
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5 – A linguagem e o tema abordado pelo projeto são adequados ao público? Poderiam
gerar rejeição?

ATRAIR, MANTER E TREINAR FUNCIONÁRIOS

Quando entramos na era da informação e da tecnologia, o grande fator gerador
de vantagem competitiva par a empresa pôde ser declarado em duas palavras: recursos
humanos. É a expressão que consolida as competências, as habilidades, o capital

intelectual (conhecimento), o capital social (capacidade de relacionamento) e o
comprometimento dos funcionários para com os objetivos da empresa (ou seja, a garra,
a vontade e o “vestir a camisa” dos funcionários da empresa). Sendo assim, é natural
que uma das grandes preocupações das organizações atuais seja relativa às pessoas –
afinal, são elas que fazem a diferença.
Os desafios, nesse quesito, podem ser tripartidos – e o potencial do projeto
cultural de responder a cada um desses aspectos deve ser considerado em
profundidade:
•

Capacidade de atrair novos talentos para os diferentes setores da empresa. A
Revista Exame detectou há anos a atenção que isso desperta no ambiente
corporativo, o que a levou a publicar anualmente a edição “As Melhores
Empresas para Você Trabalhar”. Buscando diferenciar-se nesse quesito, inúmeras
empresas vêm desenvolvendo projetos que apelem a seus funcionários potenciais
– inclusive na área cultural, em programas voltados a estudantes universitários.

•

Potencial para ajudar a empresa a manter seus talentos em casa. Se atrair
funcionários qualificados pode ser difícil e dispendioso para a empresa, é com
ainda maior afinco que ela se dedica a mantê-lo. Afinal, um funcionário que, além
de ser competente, conhece a cultura da empresa, tem sua rede de
relacionamentos com os outros funcionários já desenvolvida, traz um histórico de
experiência na organização, constitui um patrimônio de valor inigualável. Por
conta disso, as empresas de bom senso não poupam esforços para mantê-los
satisfeitos. O patrocínio de programas culturais é uma excelente ferramenta para
esses casos. Um exemplo lapidar foi dado pela matriz da Volvo, na Suécia.
Patrocinadora principal da Ópera de Gotemburgo e da Orquestra Sinfônica de
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Gotemburgo, o investimento realizado nesses projetos é tido pela empresa como
uma excelente forma de proporcionar um programa cultural na cidade,
compatível com o nível de exigência de qualidade de vida e ofertas de lazer
exigido por funcionários qualificados – e, portanto, preciosos para a organização,
para si e suas famílias.

Potencial de
atração/retenção/
treinamento de
pessoas

•

Necessidades e
oportunidades
enfrentadas por
recursos humanos

Realização do
patrocínio

Contribuição do projeto para treinar funcionários. As oportunidades que a
cultura oferece para enriquecer o ativo mais importante das empresas – seus
recursos humanos – são inesgotáveis. Muitas empresas incentivam seus
funcionários a abraçar os projetos culturais patrocinados por elas, na certeza de
que com isso desenvolverão novas habilidades e potencialidades, tornando-se
mais criativos, flexíveis e realizadores.

CHECK-LIST PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS
1 – Qual o apelo estimado do projeto cultural junto a estudantes e/ou funcionários
qualificados que a empresa gostaria de atingir?
2 – Qual o impacto potencial do projeto nos funcionários atuais da empresa?
3 – Quais as possibilidades de envolvimento com a cultura que o projeto oferece?
4 – Há oportunidades de treinamento vislumbradas no projeto? Quais? São adequadas
para responder às carências de formação e desempenho detectadas pela empresa?

CRIAR RELAÇÕES DURADOURAS COM A COMUNIDADE

Como qualquer relação que se pretende duradoura, a estabelecida entre
empresas e comunidade aporta benefícios significativos, quando pensada no longo
prazo. Hoje, grande parte das empresas, de todos os portes, tem consciência da
importância de se relacionar com a comunidade na qual está inserida – inclusive porque
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depende dela. Sendo assim, adotar projetos que sem coerência entre si ou que
possibilitem desenvolver ações de modo pontual e esporádico.
Não é raro que essas ações sejam desenvolvidas com outros parceiros inseridos
na mesma comunidade e atuantes em áreas complementares, desde que a atuação e a
imagem de uma não colidam com as defendidas pelas outras. Exemplo disso é oferecido
pela Vale do Rio Doce, que ocorre nos estados nos quais a empresa desenvolve suas
operações. O programa compreende uma série de projetos (inclusive, mas não apenas
culturais, como visitas a museus e ações de entretenimento), alguns deles
desenvolvidos com o SESI e a Rede Globo.
Além da visão de longo prazo, é fundamental que a empresa análise se o
potencial de relacionamento com a comunidade oferecido pelo projeto é coerente com o
discurso e, especialmente, com a atuação da empresa nesse local. De nada adianta
atuar como um empregador pouco responsável, poluir o meio ambiente, desrespeitar a
cultural local, suas tradições e valores, ignorar as lideranças comunitárias e, em
paralelo, patrocinar projetos culturais que tentem lanças as bases de um relacionamento
saudável com essa mesma comunidade. E o caso clássico das empresas petrolíferas.
Patrocinadora tradicional de projetos culturais durante anos, com atuação marcante no
setor teatral, a Shell tinha seu relacionamento com a comunidade profundamente
abalado – e com razão – a cada desastre ambiental que causava. Hoje seu foco recai
sobre projetos ambientais.

Potencial de
relacionamento
com a
comunidade

Coerência com o
discurso e a atuação
comunitária da
empresa

Realização do
patrocínio

Em São Paulo, a Associação Viva o Centro desenvolve um trabalho ativo de
relacionamento com a comunidade local e de valorização da região, a partir do
reconhecimento de que o respeito à rua beneficia todos. Formada em 1991 por
entidades e empresas sediadas ou vinculadas ao centro da cidade, a Associação
desenvolve uma série de projetos, muitos deles voltados à área cultural, vendo o
resgate da identidade da metrópole como o resultado de um processo de apropriação
do patrimônio histórico, cultural e econômico por seus cidadãos.
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Check-list para a seleção de projetos
1 – Qual parcela da comunidade o programa potencialmente atingirá e de que modo?
2 – Se o projeto não contemplar a participação de agentes da comunidade local, seria
possível adaptá-lo para isso?
3 – Ha modos de complementar ações já desenvolvidas pela empresa junto à
comunidade com as propostas pelo projeto cultural?
4 – O projeto será franqueado ao público? Caso seja pago, os preços cobrados são
coerentes com a situação econômica da comunidade?
5 – O projeto responde às necessidades efetivas da comunidade na qual seria
implementado?
6 – Considera-se a participação de parceiros de outros setores, entidades sem fins
lucrativos, órgãos públicos?

REFORÇAR OU APRIMORAR A IMAGEM CORPORATIVA OU DA MARCA

A adequação do projeto cultural à imagem da empresa é um dos aspectos mais
fundamentais da seleção. Essa coerência pode se dar frente à sua imagem atual (caso
queira apenas reforça-la) ou à sua imagem desejada (na eventualidade de querer
ajusta-la). Em ambos os casos, o projeto cultural é tido como uma ferramenta
facilitadora desse processo. Para isso, alguns fatores devem ser levados em
consideração.
O primeiro deles diz respeito à adequação da temática proposta. Empresas tidas
como antiquadas podem optar por patrocinar projetos que reforcem essa imagem
(como formas clássicas de expressão cultural) ou, ao contrário, adotar propostas
polêmicas. Por outro lado, a empresa deve analisar detidamente a atuação da
concorrência, também quando proceder à seleção de projetos culturais. Dada a solidez
de atuação do Unibanco em projetos ligados ao cinema, é de se imaginar que outras
empresas que tentassem desenvolver projetos nessa área, (especialmente financeiras),
acabariam beneficiando o Unibanco com suas ações. Afinal, quando a imagem de uma
empresa é muito forte em um determinado setor, é bastante comum observar que o
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que quer que suas concorrentes façam nessa seara acaba sendo associado à líder e não
a quem efetivamente patrocinou o projeto.

Potencial de
diferenciação do
projeto frente aos
demais

Coerência com a
imagem real ou
desejada da empresa ou
da marca

Realização do
patrocínio

Outra condição primordial a considerar é a possibilidade de repetição do
projeto, já que construção de imagem pressupõe a realização de programas de longo
prazo. Mesmo que um programa cultural tenha um enorme impacto de imagem durante
sua edição, esse resultado se dilui ao longo do tempo, enquanto outros projetos e ações
são executados para o mesmo público. E também por isso que muitas empresas acabam
optando pela criação de centros culturais, fundações e instituições culturais, que
reforçam sua presença na mente do publico de forma quotidiana, ao invés de patrocinar
projetos pontuais. Por fim, vale ter em conta a coerência que a modalidade cultural
escolhida apresenta com a própria área de atuação da empresa. Assim, a IBM e a
Hewlett-Packard, ambas organizações atuantes em soluções baseadas em tecnologia,
patrocinaram a digitalização do acervo de museus renomados, como o Hermitage de

Sao Petersburgo e o Louvre de Paris. A IBM desenvolve ainda o e-Festival IBM,
explorando ao máximo a participação do público através de um site próprio do evento
(digitaliza as canções dos candidatos, promove votações on-line etc.).

Check-list para a seleção de projetos
1 – A imagem do projeto proposto é compatível com a imagem atual da empresa? Ou
com a imagem desejada por ela?
2 – A imagem transmitida pelo projeto é coerente com sua atuação, com os produtos e
serviços que oferece?
3 – O projeto admite reedições?
4 – Ha alguma empresa (concorrente ou não) que desenvolva ações marcantes no setor
cultural proposto pelo projeto?

DIVULGAR A MARCA OU A EMPRESA, PARA MANTER OU INCREMENTAR O SEU RECONHECIMENTO
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Do mesmo modo que o trabalho de imagem se refere à percepção qualitativa da
marca ou da empresa, de seus valores, atributos, características mais presentes, o
reconhecimento da marca (ou awareness, no jargão de comunicações) diz respeito à
percepção quantitativa. Embora ambos os aspectos idealmente se complementem,
não é raro encontrar empresas com imagem forte, sem por isso serem as primeiras
marcas lembradas. No setor bancário, por exemplo, as empresas trabalham arduamente
para construírem imagens que as diferenciem da concorrência, dado que o setor de
atuação é bastante similar a todas. Porém, mesmo tendo imagem forte, alguns nomes
dificilmente viriam à mente de forma espontânea, mesmo junto a públicos específicos.

Potencial de
exposição da marca
junto a públicos
específicos

Adequação aos públicos
de interesse da empresa
(reais ou desejados)

Realização do
patrocínio

No início dos anos 1990, quando a economia brasileira se abriu ao mercado
externo, era incontável o numero de empresas de todos os tamanhos e áreas de
atuação que ingressavam no pais a cada mês. No afã de se fazerem conhecer no menor
prazo possível, o número de projetos patrocinados por elas, inclusive na área cultural,
era impressionante. Uma dessas empresas era a espanhola Telefonica. Junto a uma
campanha tradicional de comunicação gigantesca, a empresa partiu para um programa
de patrocínios de grande envergadura e com enorme potencial de exposição na midia
(Picasso, Esplendores da Espanha, dentre outras).
Para manter seu reconhecimento em alta, porém, é fundamental que a empresa
considere a repetição do projeto. Mais uma vez, o público é submetido continuamente
a mensagens de toda sorte. Se a empresa não se fizer presente de forma constante, seu
reconhecimento será diluído em meio a esse mar de ações no mercado. Além disso,
nunca é demais lembrar a necessidade de se considerar o publico que o projeto se
propõe a atingir. Fazer-se conhecer por todos, indistintamente, não é uma estratégia
sensata – consome recursos infindáveis e os resultados acabam pulverizados, por falta
de foco.
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Check-list para a seleção de projetos culturais
1 – Qual o potencial de mídia do projeto? E coerente com seu custo? Pode ser
maximizado pelas demais ações de comunicação da empresa?
2 – Por quanto tempo o projeto gerara repercussão na midia? Admite-se uma repetição
com impacto significativo?
3 – O projeto é capaz de gerar reconhecimento da marca ou da empresa junto a
públicos específicos?
4 – O projeto permite a produção de sub-eventos, produtos ou serviços culturais que
prolonguem sua presença na mente dos públicos visados?

POTENCIALIZAR O MIX DE COMUNICAÇÃO

O mix (ou composto) de comunicação da empresa é formado por todas as
atividades desenvolvidas por ela para transmitir uma mensagem qualquer a um
determinado público. Constituem esse cesto desde as mais tradicionais (como
propaganda, marketing direto, promoções, assessoria de imprensa, relações públicas),
até as mais diferenciadas e inovadoras (marketing esportivo, marketing social,
marketing ambiental, marketing cultural etc.). Os resultados do programa de
comunicações

da

empresa

são

potencializados

quando

há

coerência

e

complementaridade entre todas as ações desenvolvidas. É nesse contexto que se deve
dar a seleção de projetos culturais.

Oferta de
complementação de
canais/reforço de
mensagens

Coerência e
complementação das
demais ferramentas de
comunicação usadas

Realização do
patrocínio

O Centro Cultural Banco do Brasil desenvolve demonstra atenção à orquestração
entre as ações culturais que desenvolve e as demais ferramentas de marketing e
comunicação utilizadas. Com a criação da primeira unidade do CCBB, no Rio de Janeiro,
em 1989, o banco dava fim a uma longa série de patrocínios culturais esporádicos e
lançava os pilares de construção de um programa cultural concatenado. Com a
expansão do Centro para outras praças (São Paulo, Brasília), nos anos seguintes, o
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banco passou a consolidar seu programa cultural como ferramenta complementar de
marketing de relacionamento. Os CCBBs selecionavam projetos que reforçassem sua
presença nessas cidades e dinamizasse sua imagem, favorecendo a celebração de
parcerias importantes com órgãos do governo e empresas locais, gerando benefícios
comerciais notáveis. Outro foco da empresa, através da rede de CCBBs, recaía sobre os
clientes. Em 1997, pesquisa desenvolvida junto a 20 cidades revelou que os projetos
culturais eram vistos como elitistas, por serem demasiadamente concentrados em
música instrumental. Reformulado e ampliado, o projeto deu origem em 1999 ao

Circuito Cultural Banco do Brasil, uma espécie de centro cultural itinerante, que
mobilizou amplas promoções junto aos clientes das agências do país, vasto esforço de
divulgação na mídia e campanhas tradicionais.

Check-list para a seleção de projetos culturais
1 – O projeto é coerente com outras ferramentas do mix da empresa, como
propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing direto?
2 - Quais as oportunidades de complementação que poderia oferecer às ações de
comunicação já desenvolvidas pela empresa?
3 - O projeto comporta o desdobramento em produtos ou serviços promocionais?
4 - Há margem para organizar patrocínios cruzados com outras atividades/projetos da
empresa em outras áreas, como esportiva, educacional, ambiental?
5 - O conjunto de atividades desenvolvidas pelo mix sustentam os objetivos de
marketing e comunicação no longo prazo?

INCREMENTAR
NEGÓCIOS

A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO E GERAÇÃO DE DIFERENCIAL: CULTURALIZAÇÃO DOS

24

A adoção de projetos culturais pela empresa gera benefícios menos explícitos,
embora fundamentais para a geração de vantagens competitivas. Os mais notáveis
dizem respeito à valorização da criatividade do corpo de funcionários, resultando em
maior capacidade de inovação e, em decorrência, da criação de produtos e serviços
diferenciados.
24

Veja capítulo dedicado ao tema, de autoria de Ary Scapin
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Ao selecionar um projeto cultural, portanto, a empresa deve considerar as
oportunidades de envolvimento dos funcionários em atividades e programas que
ampliem sua visão de mercado, sua percepção de tendências e sua compreensão de
diferentes públicos. Nos Estados Unidos e na Europa é comum encontrar empresas que
estimulam o trabalho voluntário de seus funcionários em instituições culturais (se
durante o horário de expediente, sem desconto de salário), por reconhecerem que isso
os insere em um contexto diferente do que enfrentam no dia-a-dia, obrigando-os a
encontrar soluções criativas para problemas quotidianos dessas organizações, como
falta de orçamento adequado, dificuldades para vender projetos culturais a
patrocinadores potenciais e carência de um vocabulário comum ao diferentes setores,
como o que tantas vezes separa o mundo empresarial do cultural.
Do mesmo modo, o envolvimento do corpo de funcionários no planejamento e na
implementação de projetos culturais leva-os a adotar uma lógica extremamente salutar
para o ambiente empresarial, baseada na busca de novas soluções para velhos
problemas, no foco em benefícios e em sua mensuração, na atenção ao público final, na
restrição de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Inovação e
diferencial
apresentados pelo
projeto

Adequação às
vantagens competitivas
e ao momento da
empresa

Realização do
patrocínio

Check-list para a seleção de projetos culturais
1 - O projeto contempla o envolvimento de funcionários voluntários em seu
planejamento ou implementação?
2 - Quais novas habilidades e competências seriam proporcionadas aos funcionários
participantes?
3 - Como esse aprendizado poderia ser instilado na cultura da empresa, difundindo a
busca da inovação por todo o corpo de funcionários?
4 - Como as experiências vivenciadas pelos funcionários participantes e seus resultados
positivos poderiam ser reeditadas no longo prazo?
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