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RESUMO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esta pesquisa traça um perfil dos bastidores das empresas de produção cultural de 
Salvador/Bahia, com ênfase no modelo gerencial adotado pelos gestores culturais 
entrevistados. Essas organizações constituem-se parte fundamental da cadeia 
produtiva da cultura, ao desempenharem funções de organização e gestão, embora 
ainda pouco se conheça sobre elas no meio acadêmico. O campo cultural é 
caracterizado neste estudo tendo como referência as obras de Pierre Bourdieu; 
nesse contexto, os bens simbólicos transformados em produtos culturais pelas 
empresas de produção cultural também são objetos de reflexão. A partir da 
abordagem fenomenológica de Alfred Schutz, analisam-se o papel e a atuação do 
gestor cultural, sua entrada no mundo da produção cultural e as dificuldades 
enfrentadas no cotidiano da gestão. Contribuições de diferentes abordagens – 
contingencial, empreendedora, cognitiva e específicas do campo das artes – são 
utilizadas para interpretação dos dados pesquisados referentes à gestão das 
empresas, sem o intuito de “encaixar” uma abordagem apenas nesse complexo 
processo. As empresas de produção cultural em Salvador são exemplos de que as 
teorias tradicionais já não atendem aos mais diversos desenhos organizacionais 
encontrados atualmente no mercado. A análise do modelo gerencial entrelaça os 
conceitos de estrutura organizacional, ambiente e sustentabilidade com os relatos 
dos gestores sobre as empresas de produção cultural de Salvador. 
 

Palavras-chave: gestão cultural, abordagens gerenciais concorrentes, empresas de 
produção cultural, fenomenologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

This study presents a profile behind the scenes of cultural production companies in 
Salvador, Bahia, focusing on the manageable model adopted by cultural managers 
who were interviewed. These organizations constitute an essential part of the cultural 
productive chain as to organizational and managerial functions performance. 
However, little is known about them in the academic studies. The cultural field 
characterized in this study is based on the work of Pierre Bourdieu. In this context the 
symbolic goods transformed into cultural products by the cultural production 
companies are also object of studies.  From Alfredo Schutz phenomenological 
approach, the role and performance of the cultural manager, their importance in the 
cultural production and the difficulties encountered in everyday management world 
were analyzed. Different approaches contributions – contingency, entrepreneurial, 
cognitive and specific in the arts field – are used to interpret the researched data as 
far as companies management is concerned without the intention to “fit” in just one 
approach to this complex process. The cultural production companies in Salvador are 
examples that traditional theories no longer fit the various organizational designs 
currently on the global market.  
The analysis of the managerial model interweaves the concepts of organizational 
structure, business environment and financial support with the managers’ statements 
on cultural production companies in Salvador. 
 

 

Keywords: cultural management, competing approaches to management, cultural 

production companies, phenomenology     
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INTRODUÇÃO 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pensar no produtor cultural faz lembrar o Coelho Branco da fábula "Alice no País 

das Maravilhas", de Lewis Carroll, que está sempre atrasado, correndo atrás do 

tempo. O produtor cultural, na maioria das vezes, parece aquele coelho sempre 

olhando para o relógio e dizendo que está atrasado para um compromisso. Mas, 

atrás do que corre o produtor cultural? Está atrasado para quê? 

 

Os produtores culturais entrevistados para esta pesquisa contribuem para melhor 

entender por que o Coelho Branco de Alice poderia ser o representante da 

categoria. No entanto, igualmente concordam que é uma realidade a ser mudada. E 

necessariamente rápido. 

 

O produtor cultural é uma profissão em ascensão no mercado, mas tão antiga 

quanto as festas organizadas nos palácios reais da Idade Média. Linda Rubim 

(2005) lembra que a organização das atividades culturais, historicamente, era 

realizada por religiosos ou políticos, uma vez que essas ações eram também 

subordinadas a essas esferas sociais. A gradativa autonomia do campo cultural, ao 

longo dos séculos, conduziu as atividades culturais a outro patamar e a cultura 

passou a necessitar de profissionais diferenciados, específicos desse campo. No 

Brasil, os chamados intermediários culturais surgiram com o declínio da importação 

da cultura europeia pela alta burguesia no período entre guerras.  

 

Popularmente, o produtor cultural é conhecido como aquele que, do nada, ergue 

shows, eventos e espetáculos. O produtor cultural é “pau para toda obra”, precisa 

fazer “um pouco de tudo”, ter “cara de pau”, “jogo de cintura” e, principalmente, não 

ter problemas, apenas soluções. Esse perfil é conhecido e divulgado no mercado 

cultural de maneira ampla, tanto do profissional autônomo quanto do assalariado. As 

empresas de produção cultural, por sua vez, admitem que esse é o perfil dos seus 

profissionais, porém isso conduz a outra questão: as empresas, por conseguinte, 

também estão sempre correndo atrás do tempo.  

 

As empresas de produção cultural, atualmente, constituem-se parte fundamental da 

cadeia produtiva da cultura ao desempenharem funções de organização e gestão da 
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cultura, que se concretizam por meio do acionamento de uma variedade de recursos 

financeiros, materiais, técnicos, tecnológicos, humanos, entre outros, a fim de tornar 

viável e proporcionar concretude aos produtos e eventos decorrentes dos processos 

de imaginação e invenção desenvolvidos pelos criadores culturais (RUBIM, 2005). 

Essas organizações, ao ocuparem o papel de mediadoras da produção cultural, 

parecem contribuir para a potencialização das relações sociais e econômicas, além 

de influenciarem diretamente na formação de público e no acesso às artes.  

 

Neste trabalho, almeja-se traçar um perfil dos bastidores das empresas de produção 

cultural de Salvador. Essas empresas têm se sobressaído no mercado cultural com 

a nova dinâmica das atividades de produção e circulação de bens culturais, 

impulsionadas pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e inovação em 

âmbito mundial, além do crescente aporte financeiro destinado à cultura nos últimos 

anos, no país. O estudo dos bastidores terá como foco a gestão dessas empresas, 

gerenciadas por profissionais que se autodenominam produtores culturais, mas que, 

ao assumirem funções gerenciais, tanto da empresa quanto dos projetos executados 

por suas organizações, passam a desempenhar uma função mais ampla, a de 

gestores culturais. Essa diferenciação ainda é polêmica no meio cultural e 

acadêmico, e será discutida ao longo do trabalho.  

 

À primeira vista, pode soar estranha a ideia de organização da cultura e, diriam 

alguns críticos ser impossível. Contudo, o que as empresas de produção cultural 

fazem é exatamente organizar as atividades e as ações culturais, mobilizando 

pessoas capacitadas nesse ofício. São os gestores e produtores culturais, 

profissionais que se formam no dia-a-dia da produção, ganhando experiência a cada 

evento ou projeto, pois ainda têm dificuldades em encontrar formação acadêmica 

que lhes dê base para sua atividade. 

 

Avelar (2008) sucintamente descreve as atividades diárias dessas empresas como 

aquelas de criação e gestão de eventos e projetos culturais. É possível desdobrá-las 

em ações, como elaboração, acompanhamento, gestão financeira e prestação de 

contas de projetos culturais, produção de eventos, captação de recursos, entre 

outras.  
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Entende-se que esses projetos e eventos tenham cunho essencialmente cultural, 

como artes cênicas, artesanato, dança, música, shows performáticos, ópera, cinema, 

atividades circenses e afins. Algumas empresas especializam-se em determinadas 

áreas, muito comum entre as de audiovisual, enquanto outras, por sua vez, prestam 

serviços em todas essas áreas. Em alguns casos, determinados projetos culturais 

podem ter mais de uma produtora prestando serviços para o mesmo projeto, que se 

ocupam de etapas diferentes, de acordo com a especialidade de cada uma – 

elaboração, gestão ou prestação de contas, por exemplo. 

 

Independentemente disso, Rômulo Avelar lembra, muito a propósito, que, antes de 

tudo, a produção cultural é uma atividade administrativa, a qual irá lidar com 

“recursos e potencialidades, visando à obtenção de bens e serviços. É cuidar de 

todos os detalhes para que o resultado final seja atingido com a máxima eficiência, 

ao menor custo possível” (AVELAR, 2008, p.173).  

 

É esse caráter administrativo que se busca examinar nesta dissertação. Pesquisa 

exploratória conduzida para a elaboração do projeto e a experiência de trabalho na 

área da autora deste trabalho acadêmico sugerem que tais empresas lidam com 

dificuldades quanto às questões gerenciais do próprio negócio. No entanto, falta a 

elas bibliografia de referência na qual possam apoiar-se e aprimorar o seu processo 

de gestão. Kirschibaum et al (2009) e Avelar (2008) registram que a escassez de 

literatura a respeito da gestão das empresas de produção cultural e indústrias 

culturais, principalmente baseada em registros de experiências em campo, afetam 

de modo significativo o aprimoramento dos profissionais da área. 

 

A mencionada insuficiência bibliográfica sobre o tema conduziu a pesquisa a 

explorar a participação dos gestores culturais de empresas selecionadas de 

produção cultural em Salvador no estudo. Os relatos desses gestores são a base da 

formação do conhecimento desta dissertação, valorizando-se o conhecimento tácito, 

considerando, como declarado por Heidegger (1997 apud SARAIVA; REIS 2009), 

que as experiências pessoais contribuem para a construção da realidade.  

 

Nesse sentido, a pergunta norteadora deste estudo é “como empresas de produção 

cultural selecionadas em Salvador (Bahia) são gerenciadas?” Questão essa que 
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abarca duas subquestões: “quais as características do ambiente no qual essas 

empresas funcionam?” e “como interagem os fatores ambiente e das empresas, 

tendo em vista sua sustentabilidade?” 

 

Os critérios que nortearam a seleção das empresas a serem pesquisadas foram: 

 

1. Atuar no mercado de Salvador; 

2. Trabalhar com gestão de projetos culturais (elaboração, execução, captação 

de recursos, avaliação e prestação de contas); 

3. Ter, pelo menos, cinco anos de atuação;  

4. Possuir um portfólio de, no mínimo, cinco projetos executados, em pelo 

menos, três linguagens diferentes; 

5. Possuir sede e um funcionário fixo, no mínimo. 

 

Além das definições de produtor cultural e de empresa cultural, já registradas 

anteriormente, para que seja possível responder às questões de partida antes 

anunciadas, esta dissertação desenvolve-se tendo como guia o conceito 

antropológico de cultura defendido por Isaura Botelho (2001): 
 

Na dimensão antropológica, a cultura se produz através da interação social 
dos indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem 
seus valores, manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas 
rotinas. Desta forma, cada indivíduo ergue à sua volta, e em função de 
determinações de tipo diverso, pequenos mundos de sentido que lhe 
permitem uma relativa estabilidade. Os fatores que presidem a construção 
desse universo protegido podem ser determinados pelas origens regionais 
de cada um, em função de interesses profissionais ou econômicos, 
esportivos ou culturais, de sexo, de origens étnicas, de geração, etc. Na 
construção desses pequenos mundos, em que a interação entre os 
indivíduos é um dado fundamental, a sociabilidade é um dado básico 
(BOTELHO, 2001, p.74).                        

 
Por sua vez, a autora está ciente de que a pesquisa tratará de aspectos econômicos 

da produção cultural, sendo necessário, portanto, privilegiar a sua dimensão 

econômica. Um recorte meramente operacional, já que não é possível separar as 

dimensões simbólicas, políticas e sociais.  

 

Foram encontradas poucas empresas em Salvador que atendessem a todos os 

critérios pré-definidos na pesquisa, mas o material coletado foi muito significativo 

para a construção das discussões. No entanto, por se tratar dos gestores dessas 
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empresas, foi encontrada certa dificuldade para entrevistá-los. Foram entrevistados 

os gestores das seguintes empresas: Caderno 2 Produções, Canto Claro Produções 

Artísticas, Da-Rin Produções, Selma Santos Produções & Eventos e TAG 

Produções. 

 

A teoria Contingencial, a abordagem Cognitivista, Institucionalista e do “Agir 

Organizacional”, em muitos aspectos concorrentes, serão tomadas como 

norteadoras da análise do processo de gestão, uma vez que seu objeto de análise, 

as empresas de produção cultural, é ainda pouco estudado, havendo, 

adicionalmente, insuficiente consenso sobre as abordagens mais adequadas. 

Lawrence e Phillips (2009) afirmam que os pesquisadores de gestão dedicam pouco 

tempo para investigar os tipos de organizações que produzem bens culturais e que, 

ao deixarem de incluir a produção comercial da cultura como área de pesquisa entre 

seus focos de trabalho, correm o risco de se tornar irrelevantes para um segmento 

amplo e crescente da comunidade de negócios. 

 

Nesse contexto, segue-se a recomendação de Lampel e Shamsie (2003), em 

especial, para o caso das empresas culturais que trabalham, em regra, por projeto 

de uso concomitante de teorias concorrentes. A teoria Contingencial foi escolhida 

por apresentar maior maturidade em termos de desenvolvimento em relação à 

abordagem do “Agir Organizacional”, além do que admite a inexistência de modelos 

de gestão universais. As abordagens Cognitivistas e Institucionalistas ajudaram a 

entender que os ambientes são construídos por interações entre sujeitos e dos 

mesmos com regulamentações e regras. Elas ajudam a entender também que a 

identificação e interpretação de sinais emitidos pelos mercados são fruto da 

cognição de agentes dotados de racionalidade limitada. A abordagem 

Empreendedora forneceu elementos para mais bem entender o papel dos gestores 

culturais na contemporaneidade. Soma-se a isso a possibilidade dessas teorias 

poderem fornecer sólida base para as análises diante da escassez de bibliografia 

específica do objeto desta dissertação – a gestão de empresas de produção cultural. 

 

Já a abordagem do “Agir Organizacional” foi escolhida porque coloca em xeque 

conceitos delimitados para as organizações tayloristas-fordistas, condição 

fundamental para compreender formas de organização do trabalho e da produção 
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diversas. Impede a leitura relativamente imprecisa dessas novas formas de 

organização, tanto no sentido de sua reificação como portadoras de apenas boas 

práticas, quanto de sua mera representação enquanto organizações disfuncionais 

que precisam, urgentemente, enquadrar-se nos padrões tradicionais de 

funcionamento para sua sobrevivência.  

 

A análise dos relatos, no quarto capítulo, foi conduzida pela abordagem 

fenomenológica do sociólogo Alfred Schutz, que aprofundou e consolidou, por meio 

de teoria e técnica, esse modo de análise da vida cotidiana para compreender a 

realidade social. A opção por essa metodologia deve-se ao fato de a mesma permitir 

melhor compreensão do papel do gestor no cotidiano das empresas de produção, 

uma vez que o modo de agir, pensar e refletir sobre seu mundo influencia 

diretamente a gestão da empresa por ele administrada. 

 

Assim, foi possível delinear quatro capítulos que compõem este estudo. O primeiro 

caracteriza o campo de produção cultural e realiza uma reflexão acerca das 

principais características e da transformação de bens artísticos em bens de 

consumo. No seu desenrolar expõe cinco abordagens de gestão para que seja 

definido o que melhor atende às especificidades da gestão das empresas de 

produção cultural. 

 

O segundo inicia-se com a exposição dos sujeitos da pesquisa – os gestores 

culturais. Apresenta-se a discussão acerca das diferenças entre produtor e gestor 

cultural, que ainda não estão muito claras para a academia e para o mercado. Em 

seguida, as três dimensões de análise das organizações - estrutura organizacional, 

ambiente e estratégias organizacionais - são conceituadas, finalizando com a 

definição do modelo de análise das organizações a partir dos conceitos até aqui 

discutidos. 

 

A descrição do percurso metodológico adotado na pesquisa é o foco do terceiro 

capítulo, que expõe o ciclo de análise por meio do método fenomenológico, 

encerrando com informações sobre a forma como foram tratados e analisados os 

dados pesquisados. 
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Por último, o quarto capítulo, considerado o principal da dissertação, apresenta o 

resultado das análises realizadas a partir das entrevistas com os gestores culturais. 

Delineia-se o perfil dos gestores culturais entrevistados, discutindo-se assuntos 

como a entrada no mundo da produção cultural, a profissionalização e a visão de 

cada um sobre o papel e atuação do gestor cultural. Logo após, é explorada a 

relação entre ambiente-estrutura organizacional, a partir das percepções de 

entrevistados das empresas, objetivando compreender possíveis interferências dos 

fatores ambientais na sobrevivência das mesmas. Destaque nesse capítulo para os 

inéditos dados sobre o ambiente cultural de Salvador, coletados junto à Secult e 

intercalados com depoimentos dos gestores, mais uma vez, buscando no vivido a 

construção do cenário.   

 

Espera-se, assim, abrir caminho para que novos estudos sobre a produção cultural, 

com foco na gestão, sejam desenvolvidos, a fim de contribuir para que os gestores 

culturais não tenham que continuar correndo atrás do tempo, como o Coelho Branco 

de Alice.  
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CAPÍTULO 1 – O CAMPO DA PRODUÇÃO CULTURAL 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Para que seja possível compreender o lugar das empresas de produção cultural e 

suas atividades no campo de produção cultural, faz-se necessária uma abordagem 

ampla desse campo e dos bens simbólicos nele produzidos. 

 

Neste capítulo, para a caracterização do campo de produção cultural, são tomadas 

como referências as obras de Pierre Bourdieu, sociólogo francês considerado um 

dos intelectuais mais influentes do século XX, que tem como um dos temas centrais 

de sua obra a teoria dos campos simbólicos. A principal obra utilizada foi A produção 

da crença, de 1977, a qual oferece uma crítica ao processo de criação, circulação e 

consagração dos bens culturais. Outras obras também foram consultadas para 

formar esse corpo teórico, como A economia das trocas simbólicas e O Poder 

Simbólico. 

 

Os bens simbólicos, transformados em produtos culturais pelas empresas de 

produção cultural, também merecem, aqui, uma reflexão acerca de suas principais 

características e da transformação de bens artísticos em bens de consumo. Para 

isso, foram revisadas obras de autores clássicos, como Adorno (1988) e 

contemporâneos, Alain Herscovici (1995), Bolãno (2000) e Barbalho (2003). Em 

seguida, realiza-se a exposição de cinco teorias e abordagens de gestão para se 

definir o modelo de análise desta dissertação, que constará do próximo capítulo.  

 
         1.1 - Caracterização do campo de produção cultural 
 
Inicialmente, é preciso explicitar a noção de campo presente na obra de Bourdieu, 

que se torna base para a compreensão das demais discussões abordadas pelo 

autor. Para ele, campo é a configuração de relações socialmente distribuídas, o qual 

ganha significação a partir dos objetos de disputa e dos interesses específicos que 

são pertencentes a ele, que, por sua vez, não são percebidos por quem não foi 

formado para entrar nesse campo (BOURDIEU, 1983).  
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O campo é permanentemente reestruturado para servir aos interesses dos grupos 

dominantes, que ditam as regras para os demais grupos em posição 

hierarquicamente inferior. O poder das classes dominantes baseia-se no capital 

econômico, que legitima sua posição no campo por meio da produção simbólica 

(BOURDIEU, 2001). 

 

O funcionamento de um campo depende das lutas internas por objetos e de pessoas 

que conheçam as leis de funcionamento do referido campo. Campos diferentes 

possuem leis de funcionamento invariantes, remetendo a uma teoria geral, mas, ao 

mesmo tempo, possuem particularidades próprias (BOURDIEU, 1983).  

 

A obra de Bourdieu que melhor expõe as especificidades do campo da produção 

cultural é A produção da crença, na qual o autor defende sua teoria com uma 

riqueza de exemplos dos diversos campos dentre os quais toma como base a 

pintura, o teatro, a literatura e o jornalismo. No entanto, nessa seção, são 

apresentadas apenas as principais e gerais características desse campo. 

 

O autor define como campo de produção o “sistema das relações objetivas entre 

agentes ou instituições e espaços das lutas pelo monopólio do poder de 

consagração em que, continuamente, se engendram o valor das obras e a crença 

nesse valor” (BOURDIEU, 2004, p. 25). 

 

Para formação desse campo, Bourdieu (2004) aponta como uma das características 

a negação do caráter econômico da obra de arte. Os artistas, produtores, 

marchands e editores precisam negar o caráter econômico desses bens, admitindo, 

em princípio, apenas o caráter simbólico. Uma negação que não é um repúdio total à 

economia, mas uma estratégia necessária para que posteriormente eles possam 

auferir ganhos econômicos a partir do capital simbólico. E esse sim é que deve ser 

afirmado pelos pertencentes ao campo, como os gestores culturais, alvos dessa 

pesquisa.  

 

Os “banqueiros culturais”, como são chamados pelo sociólogo os marchands, 

editores, jornalistas, críticos e afins, devem ter como acumulação simbólica, que 

posteriormente se converterá em ganhos econômicos, o capital de consagração, que 
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é o prestígio, autoridade de consagrar um autor ou obra (BOURDIEU, 2004). Em 

vista disso, é desmistificado pelo autor o caráter sagrado da cultura ao afirmar que 

os bens culturais são uma produção coletiva, não apenas dos criadores, mas 

também de jornalistas, críticos de arte, escolas, entre outros. Esse grupo social 

domina as leis do campo e define o sentido público da obra, pelo qual o autor é 

definido e obrigado a definir-se. Essas pessoas tornam-se os “banqueiros 

simbólicos” ao empenhar seu nome, seu prestígio em favor de um artista, “descobrir” 

um novo talento (BOURDIEU, 1992). 

 

Na definição de “banqueiros simbólicos” dada por Bourdieu, é possível identificar os 

gestores culturais como parte desse grupo, uma vez que são eles que selecionam 

os produtos culturais que chegarão ao mercado para o público. Algumas vezes, até 

mesmo com pequenas interferências na obra para que ela possa agradar à plateia. 

Desse modo, o gestor cultural passa a fazer parte dessa criação coletiva da qual 

Bourdieu aborda. 

 

Somam-se aos “banqueiros simbólicos” outras instâncias de consagração e 

reprodução que condicionam o funcionamento do campo, tais como escolas de 

belas artes, salões de exposição e museus, teatros, academias, entre outras. Todos 

eles fazem do bem cultural produto de uma alquimia social e não apenas obra de um 

artista (BOURDIEU, 2001).   

 

O campo de produção cultural é subdividido em dois campos: o da produção erudita 

e o da indústria cultural. O primeiro produz bens culturais destinados a uma parcela 

menor da sociedade, chamada por Bourdieu de “produtores de bens”, os clientes 

privilegiados. Aqui, o próprio campo produz suas leis e critérios de avaliação de seus 

bens, excluindo qualquer referência externa de demanda, e, assim, fechando-se em 

si mesmo, formando um mercado restrito (BOURDIEU, 1992). 

 

Por sua vez, no campo da indústria cultural, os bens produzidos são destinados ao 

grande público, que pode estar tanto entre os não intelectuais da classe dominante 

quanto nas demais.  Esse campo obedece às leis da concorrência para a conquista 

de um mercado cada vez maior (BOURDIEU, 1992). Essa subdivisão explicita como 

o campo de produção é um microcosmo da luta simbólica entre as classes. 
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Por fim, é possível definir dois tipos de empreendimentos que fazem parte do campo 

cultural. O autor define como empreendimentos comerciais e empreendimentos 

culturais. Para o primeiro, existe uma demanda preexistente que determina um ciclo 

curto de produção de bens, uma vez que a preocupação fundamental é ajustar-se à 

demanda identificada e garantir um rápido retorno do investimento, podendo-se 

lançar mão de estratégias de marketing (BOURDIEU, 2004). 

 

Para o segundo, os culturais, a demanda não existe, sendo a produção baseada no 

risco inerente dos bens culturais. Essa produção, quando não encontra mercado no 

presente, é voltada para o futuro, por isso, torna-se um investimento de alto risco. E 

mais: os bens produzidos poderão vir a ser valorizados pelos materiais com os quais 

foram feitos ou pelo caráter cultural, sendo que caso ocorra esta segunda hipótese, 

a possibilidade de ganho é maior, o qual é desproporcional ao valor dos materiais 

utilizados em sua fabricação (BOURDIEU, 2004). 

 

Para reduzir esse risco financeiro inerente ao produto e ao bem cultural, as 

produtoras garantem previamente todos os custos do projeto com os recursos 

incentivados, a fim de que a bilheteria ou venda de produtos não seja essencial para 

sanar as despesas. 

 

Os bens culturais, transformados em produtos culturais com o advento da 

mercantilização da cultura, subvertem a lógica do mercado e exigem dos gestores 

culturais habilidades específicas para tratar um bem diferenciado, como será visto 

em seguida. 

 
 
 1.2 – A natureza única dos bens culturais 
 

Os bens simbólicos produzidos no campo têm, nas indústrias culturais, o maior 

impulso para o processo de mercantilização da cultura, ou seja, o avanço do 

capitalismo sobre a produção e a circulação dos bens.  

 

A Teoria Crítica nascida na Escola de Frankfurt, na década de 40 do século XX, 

alertava para a reestruturação do sistema de produção de bens simbólicos, ao 
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alterar inteiramente as formas de circulação e consumo da cultura. Com a 

reprodução seriada das obras de arte, os bens culturais foram, então, derrubados 

dos seus pedestais, deixando de ser bens de consumo de luxo para a elite burguesa 

e se convertendo em bens de consumo de massa (FREITAG, 1988). Os bens 

simbólicos passaram a ser concebidos segundo a estratégia mercadológica, como 

bens de consumo. Forma-se aí o campo da indústria cultural produzindo bens 

direcionados ao grande público, conforme apontado por Bourdieu. 

 

De fato, a indústria cultural “pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e de 

ter erigido em princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a 

esfera do consumo, de ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e 

de ter aperfeiçoado o feitio das mercadorias” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

126 apud BARBALHO, 2003, p. 12). 

 

No início do século XX começou essa reprodutibilidade das obras de arte no 

mercado, encontrando muitos argumentos contrários na Escola de Frankfurt. No 

entanto, um dos seus membros, Walter Benjamin, acreditava que, mesmo com a 

reprodução em massa, ainda se preservava certa aura da obra de arte única. Sua 

defesa em A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica (1936) opõe-se ao 

preservacionismo de seus contemporâneos ao acreditar que a reprodução coloca ao 

dispor do grande público o acesso às obras de arte. 

 

As releituras atuais sobre esse processo (ZALLO, 1988; BOLÃNO, 2000; 

HERSCOVICI, 1995) concordam com Benjamin, ao considerarem que os bens 

simbólicos ainda preservam o caráter de unicidade do protótipo, valorizados pelos 

consumidores. Barbalho, referenciando-se no trabalho do Gresec (Groupe de 

Recherches sur les Enjeux de la Communication, da Universidade Stendhal de 

Grenoble), esclarece que “o produto cultural, mesmo sendo reproduzido 

massivamente, ainda mantém o fato de que, em seu uso, ele é único e que traz a 

marca do artista que o produziu. Portanto, persiste no consumidor a ilusão de 

unicidade, que não existe objetivamente” (BARBALHO, 2003, p.14).  

 

O fenômeno das indústrias culturais colocou em evidência a dimensão econômica 

da cultura e a natureza única dos bens culturais, a não utilitária, que subverte a 
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lógica de implantação das teorias de gestão tradicionais na área cultural, exigindo 

dos gestores culturais habilidades específicas para lidar com um produto 

diferenciado. Ao contrário das indústrias tradicionais, nas quais a utilidade é que 

define as características dos produtos, seu uso e seu valor de troca, permitindo uma 

comparação entre produtos de diferentes empresas e estabelecimentos de padrões 

de qualidade, nas organizações culturais, a natureza não utilitária dos bens não 

permite comparações, pois esses são portadores de promessas de experiências 

subjetivas (LAMPEL; LANT; SHAMSIE, 2009). 

 

Para melhor compreender esses bens simbólicos, é fundamental fazer uma distinção 

entre bens e produtos culturais. De modo geral, a bibliografia consultada não faz 

essa distinção, colocando tanto bens quanto produtos culturais no mesmo bojo. As 

empresas de produção cultural, como se vê adiante, trabalham tanto com bens 

quanto com produtos culturais, porém, com predominância dos bens culturais. Os 

bens pertencem à categoria de obras culturais e artísticas e estão sujeitos ao 

mercado, mas têm sua reprodutibilidade limitada, reservando seu valor dado 

socialmente. Por sua vez, o produto cultural é aquele com capacidade de 

reprodução ilimitada, em massa, produto típico da indústria cultural, produzido com 

vistas ao lucro (GOLDENSTEIN apud FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1988, p.22).  

 

Assim, os bens culturais são consumidos, não por sua função de satisfazer a uma 

necessidade imediata do consumidor, um problema prático, e sim, consumidos 

simbolicamente em um “ato de interpretação”. Nesse sentido, no bem cultural o valor 

de troca tornou-se mais relevante do ponto de vista econômico na 

contemporaneidade, uma vez que, ao adquirir esse valor, é vendido não pelo 

resultado do investimento em materiais que foi gasto para produzi-lo, e sim, pelo que 

passou a valer para determinados grupos. Dessa forma, o bem cultural também 

delimita fronteiras entre grupos, demarca diferenças sociais e satisfaz necessidades 

simbólicas. 

 

Herscovici (1990), retomando Marx (1976), esclarece a formação do valor de uso e 

do valor de troca de uma mercadoria. O primeiro é a capacidade em satisfazer 

necessidades humanas de qualquer tipo e baseia-se nas qualidades das 
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propriedades físicas da mercadoria. Já o valor de troca é definido quantitativamente, 

sendo abstrato e socialmente necessário. 

 

Como bem lembra Herscovici (1990), o valor de troca não é independente do valor 

de uso no bem cultural, pois é o valor de uso que lhe confere a unicidade do trabalho 

artístico, personalizado. A transformação do trabalho concreto em abstrato é apenas 

parcial.  

 

A indústria cultural potencializou o valor de troca dos bens simbólicos, na medida em 

que seu maior valor passou a não estar mais em si mesmo – valor de uso - e sim no 

que significa socialmente, na distinção social que possibilita, como bem explicitou 

Adorno (1988). Não interessa o conhecimento ou o prazer estético proporcionados 

por uma obra de arte, mas sim a distinção que a sua posse possibilita. O uso do 

bem cultural submete-se aos valores do prestígio e da moda1 no campo da 

produção erudita, definido por Bourdieu. 

                                                           

 

O poder simbólico é uma importante característica dos bens culturais (HAACKE; 

BOURDIEU, 1993), pois, segundo ele, esse bem pode ser posto a serviço da 

dominação ou da emancipação e, nesse sentido, ser envolvido por ideologias com 

repercussões importantes na vida cotidiana. É fácil perceber na contemporaneidade 

o maior espaço adquirido pelos bens simbólicos2: na mídia, nas rodas de discussão, 

na moda, em automóveis luxuosos e em celulares de última geração.  

 

A difusão dos bens simbólicos avança cada vez mais, chegando à economia e 

contagiando a indústria tradicional, como bem aponta Fredric Jameson, ao afirmar 

que a produção de mercadorias transformou-se em fenômeno cultural, “no qual se 

compram os produtos, tanto por sua imagem, quanto por seu uso imediato, 

transformando a economia, em certo sentido, numa questão cultural” (JAMESON 

apud HOLLANDA, 2002, p.31). 

 
 

1 Vale lembrar que a indústria cultural apenas potencializou a relação bem cultural – prestígio social, 
uma vez que desde a Idade Média os bens culturais estavam atrelados à distinção social: obras 
encomendadas pelos reis, e, posteriormente, na Renascença, pela Igreja, eram aquisições visando 
ao prestígio e ao poder dado pelas obras. 
2 Para referir-se aos bens e produtos culturais conjuntamente, será utilizado na pesquisa o termo 
bens simbólicos, que abarcará os dois conceitos. 

 



27 
 

Nesse passo, pode-se inferir, então, que todos os bens e serviços são culturais, 

conforme afirma Baudrillard (1983 apud LAWRENCE; PHILLIPS, 2009). Porém, esta 

dissertação alinha-se à defesa dos autores Lawrence e Phillips, que, embora 

concordem que o valor de um produto depende de um arcabouço cultural que 

determina seu consumo, ainda assim, os produtos culturais são consumidos de 

forma diferenciada. Para eles, a distinção entre valor de uso e valor de troca deve 

ser considerada, pois tem ramificações importantes no processo de gestão da 

produção dos bens simbólicos. 

 

Essas questões alertam para a dificuldade em lidar com um produto que não está 

alinhado às práticas de consumo tradicionais, e, menos ainda, à produção e 

gerenciamento desses bens. A partir dos símbolos que influenciam a emoção e a 

percepção, o consumidor do bem cultural busca uma experiência, “produto” subjetivo 

e não utilitário com o qual o gestor cultural precisa aprender a lidar para intensificar a 

experiência gerada pelo bem cultural (LAMPEL; LANT; SHAMSIE, 2009). 

 

Por tudo isso, os autores Lawrence e Philips (2009) consideram que a dificuldade de 

gerenciar as indústrias culturais – e aqui, essas dificuldades podem ser replicadas 

para as empresas de produção cultural - deve-se ao fato de que o foco da gestão 

não está na produção eficiente dos bens, e sim na manutenção de uma organização 

que precisa produzir e vender significados. A gestão de aspectos simbólicos dos 

bens e produtos representa um desafio, pois eles precisam ser sustentáveis e 

valorizados pelos consumidores em longo prazo. O mercado cultural, por sua vez, 

exige que os gestores estejam atentos não apenas aos aspectos subjetivos da 

cultura e dos bens simbólicos, mas também às regras da economia, do marketing e 

da política, pois são indissociáveis. 

 

A partir dos conceitos até aqui apresentados sobre campo cultural e a natureza 

única dos bens culturais e de sua gestão, apresentam-se, a seguir, algumas das 

mais recentes teorias de gestão, com vistas a discutir sua aplicabilidade às 

empresas de produção cultural, cujos produtos são tão singulares. 
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 1.3 – Diversas abordagens para a análise da gestão dos bens simbólicos 
 
 
Os trabalhos encontrados são direcionados a pesquisas, análises e teorizações 

sobre indústrias culturais. No entanto, as empresas de produção cultural enfrentam 

problemas que foram identificados como muito similares e, portanto, alguns dos 

modelos adiante que foram propostos para as indústrias culturais, serão 

apresentados aqui como possibilidade de adaptação às empresas de produção 

cultural. 

 

Apesar da escassez de estudos já mencionada, singularidades do processo de 

gestão dos bens culturais têm instigado pesquisadores de vários países a buscar 

melhores formas de geri-los. Alguns autores chegam, inclusive, a propor uma nova 

disciplina, específica para lidar com os desafios proporcionados pelas indústrias 

culturais, como é o caso de Evrard e Colbert (2000), que sugerem a criação da 

disciplina de Gestão das Artes. 

 

Outros pesquisadores acreditam que é possível, ainda, adaptar as tradicionais 

teorias de gestão às indústrias culturais, com algumas ressalvas, em função da 

consistência delas para o estudo desse objeto. 

 

Apesar da identificação dessas duas visões sobre gestão de indústrias culturais, 

ainda é insuficiente a bibliografia disponível com o enfoque gerencial das indústrias 

culturais, bem como do ambiente em que estão inseridas, permanecendo, portanto, 

essa questão em aberto, apesar de sua relevância. Lawrence e Phillips (2009) são 

categóricos ao afirmar que os pesquisadores de gestão dedicam pouco tempo para 

investigar os tipos de organizações que produzem bens culturais e que, ao deixarem 

de incluir a produção comercial da cultura como área de pesquisa entre seus focos 

de trabalho, correm o risco de se tornar irrelevantes para um segmento amplo e 

crescente da comunidade de negócios. 

 

A busca por um modelo de gestão mais adequado às características das 

organizações de bens simbólicos ainda é concentrada em poucas pesquisas, mas é 

preciso compreender que não há um modelo universal, ou seja, um modelo de 

gestão nunca será completamente adequado às necessidades de todas as 
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empresas, uma vez que essa adequação depende de uma série de fatores 

complexos e cada organização é única.  

 

Contudo, antes de apresentar cinco possíveis abordagens para se compreender a 

gestão das empresas de produção cultural, é preciso delinear o conceito de 

organização que este trabalho adota. Isso porque os conceitos de organização e de 

empresas culturais sinalizam no sentido de quais aspectos são importantes na 

análise de sua gestão, assim como quais as perspectivas de análise e interpretação 

são mais adequadas, tendo em vista as suas especificidades. 
 
 
 1.3.1 - O conceito de organização e de empresas culturais 
 
 

Apesar da ausência de um consenso que defina as organizações, é possível 

perceber que o esforço de conceituá-las tende a sinalizar sua constituição a partir 

das pessoas, dos significados e interesses mais ou menos compartilhados, das 

práticas instituídas para gerir pessoas e da existência de múltiplos níveis de análise 

(indivíduos, grupos, organização). Nas palavras de Bastos et al, as organizações 

correspondem a 

       Um empreendimento coletivo imerso em complexas redes de significados e 
interesses que podem ser mais ou menos convergentes. Um fenômeno cuja 
complexidade emerge nos múltiplos níveis que o constituem – no plano dos 
indivíduos, com suas expectativas, habilidades e interesses; no plano dos 
grupos, em suas dinâmicas que facilitam ou dificultam as suas atividades; 
no plano organizacional propriamente dito, no conjunto de processos 
políticos e técnicos que o configuram (BASTOS et al, 2004, p.87-88). 

 
As organizações culturais, por sua vez, “são consideradas extremamente 

heterogêneas e diversas em tamanho, características, estrutura e objetivos 

diferentes” (SAMPER; TRUJILLO; TABARES, 1998, p.61, tradução nossa). Os 

autores propõem ainda uma classificação dessas organizações: lucrativas, como as 

empresas; sem objetivo de lucro, como as fundações, cooperativas, associações 

comunitárias, entre outras; e como entidades governamentais locais, regionais ou 

nacionais.  

 

De acordo com essa classificação, o objeto de estudo dessa pesquisa são as 

organizações tidas como lucrativas, as empresas. Algumas semelhanças podem ser 
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encontradas na classificação de organizações culturais, proposta por DiMaggio na 

década de 80 do século XX: 

  

• organizações estruturadas empresarialmente com finalidade de lucro, que se 

sustentam por meio de receitas oriundas do público que frequenta seus espetáculos 

e produções; 

 

• as organizações sem fins lucrativos, que se sustentam por meio de doações 

privadas e subsídios estatais; 

 

• pequenos grupos de artistas e produtores, que se organizam de modo 

voluntário e temporário visando à realização de um espetáculo ou produção cultural, 

e que se sustentam precariamente, com o trabalho não remunerado de seus 

integrantes, pequenas doações e contribuições do público e do Estado (DIMAGGIO, 

1982 apud LIMEIRA, 2008, p. 07). 

 

As duas classificações consideram as organizações lucrativas – as empresas –; e as 

organizações sem fins lucrativos – as fundações e cooperativas que se sustentam 

por meio de doações e subsídios fiscais. No entanto, as duas classificações diferem-

se quanto ao terceiro tipo, o que pode ser, na verdade, entendido não como 

excludente, mas como complementar, surgindo, então, um quarto tipo de 

organização cultural. Seriam, portanto, o terceiro e quarto tipo, respectivamente, as 

entidades governamentais e os pequenos grupos de artistas e produtores, que se 

organizam de modo voluntário e temporário. 

 

As organizações que se apresentam como empresas são aqui o objeto de estudo e 

é encontrada grande dificuldade de realizar a gestão delas por meio de modelos 

gerenciais tradicionais. Por isso, serão considerados, a seguir, cinco possíveis 

modelos para a análise das empresas de produção cultural: Gestão das Artes, crítica 

literária, gestão empreendedora, abordagem cognitiva e abordagem contingencial. 
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 1.3.2 – Abordagens do campo da cultura e das artes 
 
Teorias relacionadas à gestão das artes e da cultura são escassas e as existentes 

ainda não se encontram consolidadas. No entanto, essas representam um avanço 

para o desenvolvimento de um olhar mais gerencial sobre a cultura. O caminho 

apresentado pelas duas teorias a seguir demonstra um entrelaçamento de 

contribuições de teorias gerenciais tradicionais com os estudos mais atuais relativos 

às artes.  

 
 
 1.3.2.1- Gestão das Artes 
 
Yves Evrard, professor de marketing do Grupo HEC/France, e François Colbert, 

professor de marketing e política cultural da l’Écoledes Hautes Études Commerciales 

de Montréal, diante do crescimento do valor simbólico no século XXI, propõem a 

criação de uma nova disciplina, a Gestão das Artes. Para eles, não é simplesmente 

uma transposição da abordagem da gestão geral para um campo específico de 

aplicação, mas sim a possibilidade de reunir várias contribuições da pesquisa 

desenvolvida no âmbito do setor das artes para a gestão do conhecimento em geral 

(EVRARD; COLBERT, 2000). 

 

Para construir a argumentação, os autores partem da definição de arte, a qual 

passou por vários estágios, como no qual era valorizada a técnica empregada pelo 

artista, na tradição clássica; ou ainda o valor da arte na interpretação subjetiva do 

artista, a partir do Renascimento. Mas nesse momento o conceito de arte considera 

a relação/interação com o consumidor fundamental, colocando esse como parte do 

processo de criação, ativo no processo de recepção, tornando-se o foco principal da 

atenção. Essa nova relação, por consequência, influi no processo de gestão das 

artes (EVRARD; COLBERT 2000). 

 

Outro processo que justifica a criação dessa nova disciplina é a crescente 

importância das artes e da cultura na sociedade contemporânea. As atividades 

culturais não estão mais limitadas às artes tradicionais, e sim, incluindo os produtos 

das indústrias culturais e as atividades dos veículos de comunicação (EVRARD, 

2000). 
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Há abordagens a respeito da gestão das artes que afirmam que pessoas 

pertencentes a esse campo rejeitam a abordagem gerencial aplicada a ele, o que 

dificulta a legitimação das atividades nesse campo. E, por outro lado, há autores 

crentes que, na verdade, essa é uma área subdesenvolvida no campo da 

administração e, portanto, precisam ser importados para ela conhecimentos e 

técnicas gerenciais. Evrard e Colbert (2000) rejeitam essas abordagens por 

acreditarem que ambas colocam em xeque as especificidades e a legitimidade 

acadêmica da investigação da gestão das artes.  

 

Portanto, a proposta de Evrard e Colbert (2000) é que pesquisadores da gestão das 

artes devem demonstrar que seu estudo pode contribuir para a Teoria Geral da 

Administração (TGA) e não apenas absorverem as contribuições da TGA. Os 

autores defendem que as contribuições serão nos dois sentidos. Para Evrard e 

Colbert (2000), a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos na pesquisa da 

gestão das artes é ampla, podendo estender-se a campos transversais aos da 

cultura, como o do turismo, dos desportos e da comunicação. 

 

Essa perspectiva analisada pelos autores alinha-se à de outros pesquisadores, tais 

como Lampel, Lant e Shamsie (2009), os quais afirmam que as práticas gerenciais e 

organizacionais das indústrias culturais têm se tornado mais relevantes para um 

grupo cada vez maior de gestores das empresas tradicionais. Para eles, os gestores 

das indústrias culturais aprenderam a lidar com conhecimento técnico e criatividade 

para intensificar o valor da experiência gerada por seus produtos, sendo essa a 

busca atual dos gestores de indústrias tradicionais para criar vantagem competitiva 

para seus produtos. Eles argumentam, ainda, que o desafio da inovação contínua 

poderá ser superado com a adição da criatividade no processo de gestão e, por isso, 

a experiência das indústrias culturais em lidar com esse desafio pode ser útil para 

outros setores econômicos.  

 

De modo prático, diante do incentivo à criatividade, inovação, colaboração, 

empreendedorismo e tecnologia nos estúdios da Pixar, nos EUA, Peter Kreisky, 

consultor americano de mídia e entretenimento, afirma que a “Pixar é a prova de que 

a força das ideias, apoiada numa cultura de estímulo à criatividade, pode 

transformar o destino de uma organização” (LIMA, 2007, p.97). 
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Retomando Evrard e Colbert (2000), eles relacionam algumas contribuições 

referentes a especialidades da gestão, as quais as práticas das indústrias culturais 

podem influenciar aquelas adotadas nas tradicionais indústrias. São elas: 

 

• Gestão estratégica: contribuições relacionadas à gestão de projetos e gestão da 

inovação, uma vez que as indústrias culturais estão acostumadas a gerir projetos e 

não um fluxo contínuo de demanda. Os processos de inovação também são comuns 

nessas empresas, e podem contribuir para uma economia dominada por tecnologia; 

 

• Gestão de recursos humanos: a gestão das artes lida com trabalhadores 

intermitentes e flexibilidade de horários e atividades. A liderança também é 

desenvolvida em muitas organizações das artes, em que o líder carismático é 

fundamental para o sucesso do negócio;  

 

• Finanças e contabilidade: as indústrias culturais possuem larga experiência em 

lidar com a imaterialidade dos produtos e incorporação de custos antes do produto 

estar disponível para venda;  

 

• Marketing: nas indústrias culturais a definição da oferta antecede a existência ou 

consciência da demanda, utilizando-se do marketing para orientar o mercado e 

estimular a demanda. Trabalha-se baseado no que está sendo ofertado. As 

estratégias de comunicação de “marketing de rua”, ou seja, comunicações mais 

diretas e interpessoais são as mais utilizadas. 

 

• Valor imaterial: o consumo não destrói o valor do bem consumido, ao contrário, 

pode aumentar o valor simbólico desse bem por empréstimo de uma aura de 

sucesso. 

 

Para os autores Evrard e Colbert (2000), todas essas contribuições reforçam o 

argumento de que a gestão das artes está situada na interseção de uma estrutura 

teórica (gestão), e um setor (as artes), assim torna-se possível falar sobre uma 

subdisciplina que é distinta da gestão.  
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A fim de dar corpo aos argumentos, Evrard e Colbert (2000) promovem um 

levantamento das diversas publicações científicas sobre a gestão das artes em 

tradicionais periódicos de gestão - Journal of Marketing, Administrative Science 

Quarterly; e em publicações especializadas, que estão aos poucos surgindo, como o 

International Journal of Arts Management, o que os conduz à conclusão de que 

estão diante do surgimento de uma nova disciplina ou especialidade. O 

levantamento feito em um espaço de 30 anos (1970 a 2000) revela que o número de 

publicações a respeito de gestão das artes triplicou nesse período, com significativo 

número de artigos publicados em periódicos tradicionais de Administração. 

 

Aliado a essas publicações está a criação de programas de formação especializada 

para esse campo e promoção de congressos e encontros científicos regulares para 

discutir essa nova especialidade, como o congresso bienal promovido pela 

International Association for Arts and Cultural Management, o International 

Conference on Arts and Cultural Management, que está na quinta edição. 

 

Por fim, para esses autores, o século XXI impulsionou a “nova economia”, baseada 

na inovação e tecnologia de informação, e, nesse contexto, podem ser muito 

relevantes as contribuições da Gestão das Artes para a administração das empresas 

tradicionais, uma vez que as indústrias culturais estão acostumadas a lidar com 

inovação, informação, símbolos e descontinuidade. 
 

 
         1.3.2.2 – Abordagem da crítica literária 
 
 
Thomas Lawrence, professor de gestão e estudos organizacionais no Canadá, e 

Nelson Phillips, diretor de educação executiva no Imperial College, em Londres, 

dedicaram-se ao estudo da gestão das indústrias culturais e da análise do seu 

objeto e propuseram um novo modelo de gestão para as indústrias culturais, 

distanciando-se da análise do ambiente e aproximando-as do processo de crítica 

literária. 
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Para eles, um sério problema enfrentado pelos gestores culturais é gerenciar a 

tensão entre arte e comércio, uma vez que os objetivos da produção comercial 

diferem dos da arte, sendo que mesclar ambos, sem sobreposição de um sobre o 

outro, é uma tarefa difícil. As metas impostas – produzir rentabilidade e aclamação 

crítica - tornam-se conflitantes para os gerentes (LAWRENCE; PHILLIPS, 2009) no 

campo da indústria cultural, conforme definido por Bourdieu.  A mercantilização da 

cultura, ao avançar sobre a produção e circulação de bens simbólicos, produziu essa 

dicotomia. 

 

Diante disso, Lawrence e Phillips (2009) argumentam que é preciso desenvolver um 

modelo de gestão que reflita as especificidades dessas organizações intensivas em 

símbolos. Os autores acreditam que “aplicar as teorias de gestão existentes e as 

metodologias de pesquisa tradicionais deixa de destacar os problemas e as 

questões únicas que se originam do fato de que as indústrias culturais produzem 

bens simbólicos que são consumidos por meio da interpretação” (LAWRENCE; 

PHILLIPS, 2009, p. 12). 

 

A fim de propor um novo modelo de gestão para as indústrias culturais, os autores 

reexaminam três aspectos dessas indústrias: 

 

1 - O foco da pesquisa deve mudar da produção para o consumo: essa alteração é 

necessária na medida em que as teorias de gestão tradicionais não têm respostas 

para alterações nos padrões de consumo de produtos que estão ou saíram “da 

moda”. É preciso uma teoria de gestão que considere mudanças de consumo de 

bens, não porque são úteis, mas porque produzem sentido, proporcionam status. 

“Entender como e por que os produtos são consumidos define o estágio para 

entender a relação complexa de consumo e produção, a dinâmica da gestão nas 

indústrias culturais e tradicionais e as ramificações organizacionais das diferentes 

formas de consumo” (LAWRENCE; PHILLIPS, 2009, p. 14).  

 

2 - Considerar as indústrias culturais como aquelas em que o consumo ocorre por 

meio da interpretação muda a maneira pela qual o valor é produzido, movendo-o da 
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substância para o estilo3: os grupos sociais na sociedade contemporânea são 

definidos, não pela relação entre indivíduos, mas pelo que consomem, sendo que o 

estilo é a característica que permite que os produtos sejam consumidos por um 

grupo que se identifica a partir de um estilo. Mas a produção de estilo está apenas 

parcialmente sob controle dos gestores, pois envolve a criação de textos (anúncios, 

vídeos promocionais, entre outros) que tornarão o produto significativo, estando a 

cargo de qualquer pessoa com acesso aos canais de distribuição. Isso implica que 

as empresas precisam gerenciar estilos, ou seja, compreender a interpretação dada 

pelos grupos de consumidores aos seus produtos, o que ainda pode variar de grupo 

para grupo. As empresas bem sucedidas nessa área não são hábeis em controlar o 

mundo simbólico, mas sim em observar e reagir a tendências, influenciando-as. “Os 

pesquisadores interessados em entender a gestão de estilo devem desenvolver uma 

estrutura teórica para apoiar e estender a discussão do papel cultural dos produtos e 

a produção de significado na sociedade”  

 

3 – as indústrias culturais mudam a natureza do ambiente interorganizacional em 

que a gestão ocorre, passando-a de uma relação entre uma organização e seu 

ambiente a outra em que a organização está inserida em ambientes em que há 

sobreposição de discursos: as teorias tradicionais de gestão recomendam que as 

organizações devam ajustar-se ao ambiente, mas, no caso das indústrias culturais, 

essa visão é limitada, uma vez que é preciso compreender o pano de fundo formado 

por textos que dão significado à produção cultural. Esses contextos discursivos têm 

importantes consequências para a avaliação dos efeitos da produção simbólica, na 

medida em que aliados aos produtos podem influenciar estilos, mudanças de hábitos 

e o discurso diário de muitas pessoas. Para os autores  
 
       Conceituar a relação entre as atividades de uma empresa intensiva em 

símbolos que opera em uma indústria cultural e esses eventos, atividades e 
discurso que ocorrem fora da empresa como ‘organização e ambiente’ 
obscurece a importância dos textos que cercam a empresa e o papel de sua 
produção simbólica na crescente construção de seu contexto fragmentado 
(LAWRENCE; PHILLIPS, 2009, p.20). 

 
 

                                                            
3 Os autores entendem que estilo “é o aspecto ideal do produto ou serviço que é ‘consumido’ pelo 
comprador no processo de criação de uma imagem” (LAWRENCE; PHILLIPS, 2009, p.16). 
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Alinhado a essas considerações, Bilton (2006 apud LIMEIRA, 2008, p. 07 - 08) 

distingue três aspectos que diferenciam do ponto de vista da gestão e da 

organização as empresas culturais das tradicionais:  

 

1 - autogestão e empreendedorismo: o trabalho criativo é desenvolvido por uma 

diversidade de artistas autônomos, integrados em redes de relacionamentos que 

criadores atuam em projetos de duração definida e desempenham várias tarefas 

simultaneamente, tanto criativas quanto gerenciais;  

 

2 - forma de estruturação da cadeia de valor: o trabalho criativo e a geração de valor 

da cadeia produtiva não estão concentrados em grandes empresas, mas dispersos 

em uma rede diversificada de profissionais e microempresas especializadas nas 

diversas atividades dos processos de criação, produção e distribuição de conteúdos 

criativos;  

 

3 - influência de valores não comerciais: os produtos culturais, além do caráter 

econômico, também são portadores do valor simbólico.   

 

Os fatores identificados acrescentam, às especificidades observadas por Lawrence 

e Philips, informações sobre os aspectos gerenciais e organizacionais das empresas 

do setor cultural. Eles reafirmam o não alinhamento dessas organizações com os 

modelos tradicionais de gestão, reiterando a necessidade de apresentação de um 

modelo gerencial adequado a essas organizações. 

 

Dessa forma, a partir de todas essas considerações, e em contraposição às teorias 

tradicionais de análise de ambiente, Lawrence e Phillips (2009) propõem uma 

mudança na metodologia de pesquisa com foco no consumo, estilo e discurso. 

Sugerem que a abordagem metodológica necessária assemelha-se mais à crítica 

literária tradicional do que à ciência social tradicional, pois ao estudar a produção 

cultural, o foco está na construção de significados.  

 

Para atingir tal intento, a semiótica, a hermenêutica e a análise de discurso seriam 

os métodos mais adequados para essa interpretação dos textos produzidos pelas 
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indústrias culturais e sua interseção com a sociedade. Esse modelo seria, então, 

mais aproximado à crítica literária (LAWRENCE; PHILLIPS, 2009). 

 

A proposta de Lawrence e Phillips para os pesquisadores não é abandonar 

totalmente as teorias tradicionais, mas aliá-las ao modelo de crítica cultural para 

potencializar o estudo das indústrias culturais, a fim de compreender melhor como a 

“cultura se desenvolve e se modifica, de como as comunidades de consumo 

compram bens culturais e de moda e de que maneira essas comunidades valorizam 

a arte e a moda” (LAWRENCE; PHILLIPS, 2009, p.21). Seguindo-se essa proposta, 

a seguir são revisadas, de forma sucinta, três abordagens do campo da 

Administração: a Contingencialista, a Cognitivista e a Empreendedora. 

 
 
 1.3.3 - Teorias e abordagens do campo da Administração 
 
No campo específico da Administração, segundo Maggi (2006), há três visões ou 

maneiras de conceber a organização, que coexistem e são invariavelmente 

apresentadas na literatura. A primeira delas representa as organizações como um 

sistema social, orgânico ou mecânico, predeterminado em relação aos sujeitos 

agentes, centradas na racionalidade objetiva e explicitadas em termos de relações 

funcionais ou de causa e efeito. A segunda toma as organizações como sistema 

social construído pelos indivíduos, o qual tende à institucionalização. Nessa última 

concepção citada, a racionalidade dos sujeitos é reconhecida à posteriori, o 

fenômeno organizacional é concreto, incomparável, sugerindo, no limite, que a 

explicação não faz sentido. Abordagens e teorias que podem estar situadas nas 

duas visões antes mencionadas serão tratadas nos próximos itens. 

 

Já a terceira concepção trata a organização como agir social, processos auto-

produzidos e autorregulados, compostos pelas ações e decisões dos sujeitos 

agentes, os quais são, por sua vez, dotados de racionalidade intencional e limitada. 

“Esse conjunto de pressupostos evita que se fique prisioneiro de uma concepção de 

organização entendida como produto totalmente imprevisível de agentes em 

interação” (MAGGI, 2006, p.82). Ainda segundo a terceira concepção, as estruturas 

organizacionais são produto de ações intencionais de seus sujeitos agentes, 

tornando possível, não somente a análise institucional, mas também a compreensão 
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de que tais agentes agem sobre essas estruturas, modificando-as, mesmo quando 

desenvolvem práticas rotineiras. Interpretá-las significa compreender o sentido do 

agir e de “sua explicação em termos de causação adequada no desenrolar do 

processo ao longo do tempo” (MAGGI, 2006, p.19). Essa abordagem só será tratada 

no próximo capítulo, para definir conceitos e dimensões-chave das estruturas 

organizacionais. Também no próximo capítulo, para a discussão sobre o ambiente 

das organizações, as abordagens cognitivistas e institucionalista serão outros 

suportes para a discussão traçada. 

 

Realizado esse preâmbulo, a discussão sobre teorias e abordagens de gestão 

começa pela abordagem Contingencialista, prossegue com a Cognitivista e termina 

com a Empreendedora.  

 

 
                   1.3.3.1 – A abordagem contingencial 
 

As décadas de 60 e 70 do século XX testemunharam o desenvolvimento da teoria 

da Contingência Estrutural abrindo caminho para a consolidação dessa abordagem 

que faz parte das chamadas abordagens integrativas, que não descartam as 

contribuições dos estudiosos precedentes, mesmo que aparentemente pareça 

contraditório uni-las. Essa síntese, aliada a novos aportes teóricos, objetiva apenas 

contribuir para a eficácia das organizações e para o aprofundamento do 

entendimento da complexidade do fenômeno organizacional (FERREIRA et al, 

2006). 

 

O modelo contingencial considera que a estrutura de uma empresa depende de 

fatores ambientais, internos e externos às organizações e, portanto, não há uma 

estrutura ideal, pré-concebida. Ela precisa ser dinâmica, flexível e interativa entre a 

organização e seus ambientes (LOIOLA et al, 2004). As estruturas organizacionais 

dependerão de quantas forem as variáveis contingenciais. Bertero (1998) afirma que 

reside aí a maturidade desse modelo, ao reconhecer que não existem modelos 

universais. 
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Os pesquisadores Burns e Stalker (1961 apud DONALDSON, 1998, p. 108) 

distinguiram dois tipos de estruturas: 

 

- mecanicista: os papéis organizacionais são firmemente definidos por superiores, 

que detêm o monopólio do conhecimento organizacional; 

 

- orgânica: os papéis são definidos de forma menos rígida, como resultado de 

discussão entre as partes, uma vez que o conhecimento necessário ao desempenho 

das tarefas é diluído entre os colaboradores. 

 

Para aqueles pesquisadores que vivem em ambientes mais estáveis, a estrutura 

mecanicista é mais efetiva; por conseguinte, em ambientes turbulentos, a estrutura 

orgânica oferece melhor desempenho. 

 

Há diversos fatores contingenciais – estratégia, incerteza com relação às tarefas e 

tecnologia - mas as duas variáveis contingenciais apontadas nos estudos como mais 

utilizadas são tamanho e ambiente (BERTERO, 1998). A análise contingencial 

precisa identificar a quais fatores contingenciais a estrutura organizacional precisa 

ser adequada para refletir no desempenho organizacional. 

 

O ambiente, antes tido apenas como uma força geral e externa com a qual a 

organização precisava lidar para se manter funcionando, ganhou destaque com a 

abordagem contingencial, fruto do aprofundamento de teorias sobre as organizações 

como sistemas abertos. A relação com o ambiente passou, então, a ser considerada 

uma premissa para o desempenho favorável das organizações. 

 

Dessa forma, o ambiente foi subdividido em duas dimensões, conforme 

apresentação de Fonseca e Machado-da-Silva (2002, p. 102): 

 

- ambiente geral: é complexo, multifacetado e comum a todas as organizações, 

abarcando dimensões tecnológica, econômica, legal, cultural, demográfica, e assim 

por diante. Pode estar, além do entorno, a empresa; 
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- ambiente específico: cada organização também lida com um segmento ambiental 

próximo e específico designado como ambiente da tarefa. Nele se encontram os 

indivíduos, grupos e instituições com os quais a organização se empenha em 

estabelecer relações de força de recursos e de informações necessários para o 

alcance dos seus objetivos. 

 

Lawrence e Lorsh (1967 apud DONALDSON, 1998), que produziram importantes 

contribuições para a consolidação do conhecimento sobre a abordagem 

contingencial, confirmaram em seus estudos que as organizações que ajustam sua 

estrutura ao seu ambiente obtêm melhores resultados. 

 

Além dos limites dessa abordagem para a análise do objeto dessa dissertação, já 

apontados por Lawrence e Phillips (2009), acerca das mudanças nas relações entre 

empresas e ambientes, uma vez que as organizações estão inseridas em ambientes 

onde há sobreposições de discursos, situação em que não se pode negligenciar 

textos que dão significado à produção cultural e que produzem importantes 

consequências para a avaliação dos efeitos da produção simbólica, aliando aos 

produtos estilos, mudanças de hábitos e o discurso diário de muitas pessoas, Burns 

e Stalker afirmaram que “não havia absolutamente nenhuma garantia que as 

empresas descobrissem a maneira adequada de organização para lidarem com seu 

ambiente” (MORGAN, 1996, p. 56). Para eles, o sucesso dependeria da habilidade 

dos gestores em interpretar as condições ambientais e a elas se adequarem. Dado 

esses limites, a abordagem Cognitivista a seguir enfocada ajuda a entender as 

possibilidades de múltiplas interpretações do ambiente que deixa, assim, de ser uma 

dimensão de análise invariante.  

 
 
 1.3.3.2 – Abordagem Cognitiva  
 
 
O precursor dessa abordagem é Herbert Simon e ela tem se desenvolvido de forma 

significativa em função de sua influência nos estudos organizacionais. Nessa 

proposta, a cognição, a percepção e a interpretação de estímulos externos orientam 

a avaliação das informações advindas do ambiente, passíveis de serem 

decodificadas por mapas cognitivos. O gestor, ao formular estratégias, não dispõe 
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de todas as informações necessárias e tampouco possui capacidade intelectual para 

lidar, simultaneamente, com o grande número delas (FONSECA; MACHADO-DA-

SILVA, 2002). 

 

Dessa forma, as decisões não se baseiam, exclusivamente, em conteúdos e 

informações técnicas, ou seja, não são neutras e puramente racionais. Pelo 

contrário, o hábito proporciona respostas similares a situações parecidas, 

desempenhando uma função imprescindível, representando uma adaptação 

previamente condicionada (BASTOS et al, 2004). Para Simon (1970 apud BASTOS 

et al, 2004, p. 73), o processo de decisão funciona como uma aprendizagem, 

envolvendo uma fase de exploração e pesquisa, seguida de outra de adaptação. 

 

Esse gestor é tido como “um agente psicossocial, portador de múltiplas 

racionalidades que define estratégias conforme percepções e interpretações 

compartilhadas da realidade, em busca de resultados satisfatórios” (FONSECA; 

MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 99). 

 

As organizações são vistas nessa abordagem como  
 

um universo cognitivo, no qual os objetos, a missão, a hierarquia de 
autoridade, as descrições de casos e os procedimentos operacionais 
deixam de ser vistos como características concretas a se tornarem artefatos 
simbólicos, projetados sobre uma base de conhecimentos, que refletem a 
maneira como os indivíduos percebem e interpretam a realidade 
organizacional. Tal universo é formado por reservas localizadas de 
conhecimento e artefatos simbólicos, criados por significados 
compartilhados e mobilizados por atores em interação (FONSECA; 
MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 101). 

 
Vista por esse viés, a organização é um sistema social conectado, construído em 

interação. A competição entre colaborações, os interesses divergentes, os recursos 

incertos e o turnover fazem com que a ordem seja transitória, sujeita a constantes 

redefinições (FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 101). 

 

Nessa concepção cognitiva, não existem ameaças ou oportunidades vindas do 

ambiente, apenas registros de ações, materiais ou simbólicas, transformados em 

realidade coletiva.  O ambiente não é palpável, os membros da organização 

constroem o ambiente em suas mentes na forma de padrões de significados e 

modos de interpretação intersubjetivos. Por consequência, é um repositório de 
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padrões de significados, criados por indivíduos e organizações em permanente troca 

de interpretações de eventos (FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2002). 

 

A abordagem cognitiva apresenta-se como um avanço em ofertar ferramentas mais 

sensíveis aos aspectos envolvidos na formulação de estratégias organizacionais. Os 

mapas cognitivos têm se mostrado bastante proveitosos “tanto para explicar 

conceitualmente a maneira como os elementos da realidade são estruturados e 

categorizados em nível mental, como para subsidiar o desenrolar de processos 

organizacionais” (FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2002, p. 106).  

 

Apesar dos avanços dessa abordagem em relação à Contingencialista, 

notadamente, quanto à visão de que as análises ambientais são fruto de 

construções coletivas, ou seja, de que o ambiente não é um dado à priori, 

dependendo da forma como os sinais emitidos pelo ambiente são detectados e 

interpretados, essa abordagem ainda é insuficiente para ser aplicada, de forma 

exclusiva, às produtoras culturais. Em vista disso, veja-se a seguir abordagem mais 

especificamente voltada para a forma como atuam os produtores ou gestores 

culturais das empresas em foco. 

 
 
  1.3.3.3 – Gestão Empreendedora – o empreendedorismo chega à 
cultura 
 
 
A origem da administração empreendedora remonta aos anos 1800, quando o 

economista francês Baptiste Say definiu como entrepreneur o indivíduo que 

transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um de 

produtividade mais elevada e de maior rendimento (SANTOS, s/d). 

 

Mas foi a partir da década de 70 do século XX que surgiram novos modelos de 

gestão, em contraposição aos modelos burocráticos, para atender às 

transformações ocorridas na sociedade e no mundo empresarial, com profundas 

mudanças de ordem econômica, social, tecnológica, política e cultural. Um desses 

modelos é o da administração empreendedora, criado nos EUA para atualizar os 

processos gerenciais das empresas americanas, combatendo o avanço 

mercadológico japonês, que seguia o inovador modelo japonês de gerenciar e 
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atender às referidas mudanças que estavam ocorrendo na sociedade, na chamada 

Era do Conhecimento. 

 

As principais características desse modelo, segundo Santos et al (2001, p.22), são: 

 

1 - Unidades Independentes de Negócios: trata-se de transformar departamentos e 

divisões em "pequenas empresas" internas à organização, com autonomia 

operacional e mercadológica (a gestão financeira continua centralizada para otimizar 

os recursos das várias unidades autônomas); 

 

2 - Equipes Empreendedoras: grupo de pessoas, liderado por um gerente de estilo 

empreendedor com o objetivo de buscar oportunidades e desenvolver novos 

negócios para a empresa; 

 

3 - "Intrapreneur": é o "sonhador que faz"; é o funcionário que, a despeito da sua 

vinculação empregatícia, comporta-se como se fosse um "empresário", buscando 

inovação e resultados com foco no cliente;  

 

4 - Alianças e parcerias: para atingir o nível de competitividade, as empresas de 

estilo empreendedor de gestão passam a compartilhar com outras organizações 

investimentos em lançamento de novos produtos e serviços; pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico; abertura de novos mercados e formação de redes 

empresariais; 

 

5 - Participação nos resultados ("gainsharing"): recompensa dos empregados ou das 

equipes em decorrência dos resultados globais (da empresa) ou da unidade de 

negócio; 

 

6 - Alternativas de carreira: estímulo à carreira empreendedora, por meio de carreira 

em "Y" ou participação societária. 

 

Segundo Drucker (1986, p. 209), “a empresa empreendedora trata o 

empreendimento como um dever; ela é disciplinada para isso... a trabalhar nele... e 

a praticá-lo”. Mas o modelo empreendedor de gestão não é o único a incorporar, no 
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seu processo, estímulos à criatividade e à inovação na empresa, tampouco exige 

exclusividade quanto à abordagem e modelo de gestão. É sim, um modelo flexível, 

que pode ser agregado a outros em organizações que querem vencer em um 

ambiente altamente competitivo (SANTOS et al, 2001, p.23). 

 

Santos et al (2001) alertam para o fato de que a empresa que implanta esse modelo 

deve estar preparada para conviver com pessoas empreendedoras, que procuram, 

permanentemente, sua autorrealização pessoal e profissional, que nem sempre está 

relacionada ao retorno financeiro. Os empreendedores têm acentuado espírito de 

independência, sendo necessário alocá-los em setores com certo nível de 

autonomia funcional.  

 

O quadro abaixo relaciona, de maneira objetiva e sintética, as características que 

diferenciam um gerente de um empreendedor:  
 

Quadro 01: Gerentes x empreendedores 
Fonte: FREITAS; PESSOA (2005, p. 02) 

 
 

Motta (2007) oferece uma consistente definição do processo empreendedor e 

quem é o entrepreneur: 
 

Empreender não é uma condição passiva, mas produto de participação, 
envolvimento, comunicação, cooperação, negociação, iniciativa e 
responsabilidade. O verdadeiro empreendedor é essencialmente um 
indivíduo capaz de investir tempo e energia no futuro de sua organização e, 
principalmente, no de seu pessoal (MOTTA, 2007, p. 221) 

 
Mas a empresa precisa ter cuidado ao implantar o modelo empreendedor, uma vez 

que conviverá com o risco das inovações, ou seja, precisa ter tolerância a fracassos 

de novas ideias; compreender que pode haver quebra de estrutura organizacional ao 

serem confundidos os conceitos de autoridade e responsabilidade por colaboradores 
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empreendedores; e que a ênfase nos resultados individuais pode destruir os valores 

organizacionais. A empresa que opta por esse modelo precisa estar preparada e 

desenvolver uma nova cultura organizacional que absorva as mudanças (SANTOS 

t al, 2001).  

 fins lucrativos (orquestras, museus de arte, teatros, entre 

utros) (LIMEIRA, 2008). 

nição para empreendedor cultural: 
 

       

 o responsável pela 
estratégias para o 

desenvolvimento do negócio (LIMEIRA, 2008, p. 09).  

 

vimento de retroalimentação, sustentar a própria arte (HANSON; MECENA, 

009).  

 empreendedores culturais tenham mais 

e

 

No campo cultural, por sua vez, existe o conceito de empreendedorismo cultural, 

que estabelece uma relação entre a teoria da administração empreendedora e a 

cultura. Esse conceito surgiu na década de 80 do século XX em artigo de Paul 

DiMaggio, que discutia o papel do empreendedor na formação e sustentação de 

organizações culturais sem

o

 

Limeira apresenta uma ampla defi

Mobilizador de recursos criativos e econômico-financeiros, bem como 
articulador de redes sociais, visando à criação, organização, gestão e 
sustentação de empreendimentos culturais. O empreendedor cultural é a 
pessoa que tem a capacidade de identificar oportunidades de negócios nas 
áreas de cultura, lazer e entretenimento, bem como desenvolvê-las de 
modo lucrativo e sustentável. Ele se diferencia do produtor ou gestor cultural 
em pelo menos quatro aspectos: é o criador do negócio; como proprietário 
ou investidor, ele assume integralmente os riscos; é
busca de recursos econômico-financeiros; e formula as 

 

O empreendedorismo cultural é mais aplicado na disseminação das obras do que no 

fazer artístico propriamente dito, conforme lembra Hanson e Mecena (2009). Os 

artistas ainda relutam em aceitar a inovação no processo artístico, exceto, claro, 

onde já há processo industrial, tal qual no cinema. Mas é preciso, aos poucos, 

introduzir a visão empresarial nesse setor, pois não há arte ou produção cultural sem 

mercado, e o mercado precisa ser profissional para disseminar as obras, e, como 

num mo

2

 

Essa profissionalização e desenvolvimento de competências organizacionais 

tornam-se necessárias para que a dependência do mercado cultural dos incentivos 

fiscais seja progressivamente reduzida e

autonomia para gerir seu próprio negócio. 
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  1.3.4 – O uso de teorias concorrentes 
 
Em meio à relativa profusão de concepções, na ausência de um mínimo de 

consenso entre as partes e frente às mudanças atuais no mundo das organizações e 

em seus ambientes, há autores, a exemplo de Lampel e Shamsie (2003), que 

recomendam até o uso concomitante de teorias concorrentes, especialmente para o 

caso das empresas culturais que trabalham, em regra, por projeto, na atualidade.  

As empresas de produção cultural em Salvador parecem ser exemplos de que essas 

teorias tradicionais já não atendem aos mais diversos e difundidos desenhos 

rganizacionais.  

 dos estudos 

ionais repre
 

 a cada pesquisa (...). A referência dada 

, apresentando, assim, melhores condições de atender aos objetivos da 

esquisa. 

o

 

Em vista do exposto, essa dissertação vai procurar privilegiar uma abordagem das 

organizações mais processual sem, contudo, desconhecer, eventualmente, 

contribuições de Escolas de pensamento mais tradicionais, a exemplo da 

Contingencial, a Cognitivista e a Empreendedora. O próprio Maggi (2006, p. 19), 

além de Lampel e Shamsie (2003), antes citados, dá suporte a essa decisão ao 

afirmar que o agrupamento de diferentes abordagens no campo

organizac senta três vias epistemológicas. Isso posto, diz, 

Certamente, esse esquema não é uma classificação; seria um grave erro 
‘encaixar’ autores e teorias ‘dentro’ das alternativas epistemológicas. Em 
vez disso, a epistemologia da organização é a melhor referência para se 
interrogar sobre – e tentar compreender – as orientações de cada 
contribuição teórica ou subjacente
pelas alternativas epistemológicas é uma ‘bússola’, que nos ajuda a 
compreender onde nos situamos. 

 
Em face da breve exposição precedente a respeito das cinco abordagens 

apresentadas como possibilidade de análise da gestão das organizações de bens 

simbólicos, considera-se que as abordagens de gestão das artes e da crítica literária 

não estão ainda consolidadas, encontrando-se ambas em fase de construção e 

reflexão. As demais – Cognitiva, Contingencial e Empreendedora - são mais 

estruturadas, com pesquisas empíricas e teóricas realizadas, além de farta 

bibliografia

p

 

Portanto, para definir o modelo que mais se ajusta a essas empresas será 

considerada a abordagem que mais valoriza a influência do ambiente na gestão 
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dessas empresas, pois, assim, é possível produzir bens simbólicos a partir do que 

vem de fora, do consumidor. Como afirmado anteriormente, é preciso entender o 

porquê do consumo, o sentido abstrato da aquisição. Ferreira et al (2006) também 

lembram que em ambientes nos quais predominam a incerteza, a instabilidade e a 

imprevisibilidade – como é o caso dessas empresas - recomenda-se que seja 

tilizado um modelo predominantemente orgânico e que melhor dialogue com o 

 Também as abordagens típicas das áreas das artes, embora não incluídas 

o modelo de análise, poderão ser utilizadas no momento da interpretação dos 

estões referentes ao ambiente e sua relação com 

s organizações. O foco no ambiente toma por base formulações das abordagens 

istas e institucionalistas. 

 

u

ambiente.  

 

Sendo assim, a abordagem contingencial vai ser utilizada para entender certos 

aspectos da gestão das empresas culturais, nomeadamente aqueles derivados das 

injunções e conjunções entre empresas e ambiente (MINTZBERG, AHLSTRAND; 

LAMPEL 1998 apud FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2002). Mas, a abordagem 

cognitivista será acionada para dar espaço à perspectiva de que o ambiente não é 

um dado à priori, mas sim, é resultante de uma produção coletiva de sentidos, assim 

como o modelo empreendedor permitirá colocar em destaque outros aspectos 

obliterados pelas duas abordagens anteriores, notadamente em relação ao 

comportamento dos profissionais dessas empresas que têm foco em produção 

cultural.

n

dados. 

 

No próximo capítulo, para uma melhor compreensão do processo de gestão cultural, 

serão discutidos conceitos-chave, tais como o de gestor cultural e outros definidores 

das estruturas das organizações e de sustentabilidade, o que ainda não foi realizado 

até aqui. Retomam-se, ainda, qu

a

cognitiv
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CAPÍTULO 2 – OS SUJEITOS DA PESQUISA E O MODELO DE ANÁLISE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Por se tratar de profissionais relativamente novos no mercado, ainda são acirrados 

os debates acerca do papel de cada um, seja o gestor, seja o produtor cultural. 

Nessa dissertação, optou-se por iniciar este capítulo com a discussão entorno da (in) 

definição dos conceitos de gestor e produtor cultural, para, em seguida discutir 

conceitos-chave da estrutura das organizações com b

____

 

ase em Maggi (2006). 

osteriormente, discute-se o ambiente organizacional com base nos 

 de sustentabilidade. O capítulo encerra-se 

 
 
 
 

a 

ultura, tendo em vista que nenhum desses conceitos têm a pretensão de ser 

lação, intercâmbios, trocas, cooperação; 

. Análise, crítica, estudo, investigação, pesquisa e reflexão; 5. Fruição, consumo e 

 exigiu a 

istinção dessas atividades culturais a partir do processo de divisão social do 

trabalho. Mas, ainda, é precária a distinção social, ou seja, o reconhecimento do 

profissional de produção cultural pela sociedade (RUBIM; RUBIM, 2009). 

P

institucionalistas e, por fim, o conceito

com a apresentação do modelo de análise da dissertação. 

 

          2.1 - Mas, afinal, quem é o gestor cultural? 

A resposta a essa pergunta ainda se encontra aberta, tanto no meio acadêmico 

quanto no mercado cultural. Mas é possível encontrar algumas tentativas de 

construção dessa resposta realizadas por alguns estudiosos e profissionais d

c

definitivos, uma vez que a atividade encontra-se em processo de construção e 

entendimento. A definição é dada por muitos a partir da vivência no meio cultural.  

 

Em um contexto mais amplo, o gestor cultural faz parte de um sistema cultural que 

comporta sete momentos bem definidos: “1. Criação, invenção e inovação; 2. 

Difusão, divulgação e transmissão; 3. Circu

4

públicos; 6. Conservação e preservação; 7. Organização, legislação, gestão, 

produção da cultura” (RUBIM, 2005, p.16). 

 

Assim, é possível localizar os produtores culturais como pertencentes ao sétimo 

momento do sistema cultural: o da organização, legislação, gestão e produção da 

cultura. A complexidade desse sistema e da sociedade no século XX

d

 



50 
 

 

Uma interessante definição de gestor cultural é encontrada no trabalho de Cláudia 

Madeira (2000, p.01), pesquisadora portuguesa, que utiliza o termo intermediário 

ultural para designar esse profissional. Para ela 
 

       

ntre dois mundos (produção e consumo, princípio e fim) que, 
arados, devem ser ligados para que o processo de criação 

 

ltura, Sociologia e, 

rincipalmente, das diversas linguagens com as quais trabalha. 

 

, por conseguinte, o mercado começou a buscar, cada vez mais, esse profissional. 

c

(...) este protagonista traduz-se especificamente nas funções de 
intermediação, aliando ao conceito de origem o prefixo “-inter-”, para 
circunscrever as realidades onde se processa, com o sufixo “-ção-”, de 
ação. O intermediário cultural é aquele que serve de canal, de facilitador da 
ligação e
estando sep
resulte.  

Selecionar e preparar a criação para levá-la ao público faz com que o gestor cultural 

transite nos mundos da criação e da recepção, tornando sua atividade ainda mais 

instigante. O gestor passou a ter papel fundamental no acesso à produção cultural, 

na medida em que é ele quem legitima (ou não) uma obra de arte, dizendo se ela irá 

ou não se tornar produto cultural para o público. Nesse sentido, a necessidade de 

uma ampla formação faz-se preponderante, com conhecimentos, não apenas 

administrativos ou o aprendizado diário da atividade, imprescindível nesse ramo, 

mas, também, de Política Cultural, cadeia produtiva da cu

p

 

Apesar da criação de dois cursos de graduação em Produção Cultural na década de 

90 do século XX, um na Universidade Federal Fluminense e outro na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação, a 

produção cultural ainda é uma atividade que carece de legislação específica que 

regule sua prática. O reconhecimento “oficial” da atividade no Brasil deu-se com a 

regulamentação da Lei Rouanet, em 1995, que incluiu na legislação a possibilidade 

de remuneração financeira ao produtor cultural. De certo modo, a referida legislação 

oficializou a produção cultural no Brasil como uma função da organização da cultura,

e

 

A regulamentação da Lei Rouanet e a criação dos cursos de graduação deram-se 

concomitantemente a profundas alterações da cena cultural, com o 

redimensionamento do papel da cultura na sociedade e maior exigência de 

profissionalização dos atores da cadeia produtiva da cultura. Diante desse quadro, 

Rômulo Avelar (2008) afirma que, com o amadurecimento do mercado cultural nos 

 



51 
 

últimos anos, não há mais espaço para improvisos ou amadorismos que sempre 

imperaram no universo cultural brasileiro. O mercado está exigente quanto aos 

adrões de qualidade e planejamento. 

2.2 – Produtor ou gestor cultural? 

rais em muitos 

aíses da América Latina (SAMPER; TRUJILLO; TABARES, 1998). 

s, os espaços culturais e o 

úblico consumidor de cultura” (AVELAR, 2008, p. 52). 

Summerton (2004, apud HANSON, 2006, p. 04)  

ssas tarefas não 
e improvisar e 

buscar soluções originais para os problemas que surgem. 

                                                           

p

 
 

 

 
 
No Brasil, a denominação de produtor cultural é a mais amplamente aceita para 

designar aqueles que organizam as atividades culturais. Essa nomenclatura não é 

um consenso em todos os países, sendo possível encontrar os termos animadores e 

promotores culturais na Espanha; gerentes e administradores culturais na França e 

nos Estados Unidos; ou, ainda, promotores e trabalhadores cultu

p

 

A autodenominação “produtor cultural” também é comumente encontrada entre os 

próprios profissionais, conforme atestou a pesquisa realizada por Maria Helena 

Cunha sobre esses profissionais em Belo Horizonte/MG4, ou, ainda, nas entrevistas 

realizadas nesta pesquisa, em Salvador/BA. Como delimitação do termo, tem-se que 

o produtor como o “profissional que cria e administra, diretamente, eventos e 

projetos culturais, intermediando as relações dos artistas e demais profissionais da 

área com o Poder Público, as empresas patrocinadora

p

 

 
destaca que a capacidade de exercer múltiplas tarefas simultaneamente é 
inerente à função, sendo que frequentemente muitas de
são remuneradas. Outro ponto de destaque é a capacidade d

 

Pode-se, também, encontrar diversas outras ações associadas ao trabalho do 

produtor cultural, que pode ter “conotações e complexidade muito diferenciadas a 

depender das circunstâncias sociais nas quais ele é realizado. Adequar as 

 
4 CUNHA, Maria Helena. Gestão cultural: profissão em formação. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2007. 
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dimensões do trabalho a essas situações societárias é outra virtude requerida ao 

; TABARES, 1998, p.19). O 

urgimento dessa expressão está ligada a, pelo menos, quatro grandes 

transformaçõ ensão cultural: 

 

dad de políticas culturales que gestionen ámbitos más allá 
de la cultura artística, la cultura tradicional e el patrimonio;  

da Cultura. O segundo momento é representativo da consolidação e 

mpliação das políticas culturais no país e da maior presença do gestor cultural no 

inda assim, é d

funções de produtor 
 

      s profissionais nesse mercado de 
trabalho está relacionada a essa “maturidade” do mercado cultural, que está 

 

produtor cultural” (RUBIM, 2005, p. 27). 

 

É importante salientar que não existe ainda um consenso no meio acadêmico ou 

profissional sobre as atividades desse agente, pois outra profissão está emergindo 

nesse cenário, que é a de gestor cultural. “La noción de gestión cultural ingresa al 

discurso cultural en Iberoamérica con bastante influencia hacia la segunda mitad de 

la década de los ochenta, tanto en las instituciones gubernamentales como en los 

grupos culturales comunitarios” (SAMPER; TRUJILLO

s

es contemporâneas da dim

1) La extensión de la noción de cultura por motivos filosóficos, sociales, 
políticos e jurídicos; 
2) La crisis de las nociones de política y desarrollo, a partir de la década 
de los setenta;  
3) La necesi

4) La aceptación e importancia de repensar rigurosamente las 
interrelaciones entre economía y cultura (SAMPER; TRUJILLO; TABARES, 
1998, p.21). 

 
No Brasil, a entrada no mercado de trabalho da produção cultural em momentos 

distintos – década de 1980 e anos 2000 – é representativa de dois momentos 

divergentes da cultura no país. No primeiro, recém saído de uma ditadura militar, o 

país procurava organizar suas estruturas governamentais, criando, inclusive, o 

Ministério 

a

mercado. 

 

A ifícil para os próprios gestores a clareza da distinção entre as 

e gestor cultural. Segundo Cunha (2007, p. 120)  

Atualmente, a diferenciação entre o

cada vez mais complexo em suas relações profissionais, vem exigindo uma 
organização da estrutura interna do campo cultural, e, consequentemente,
dos diversos agentes que nele atuam. 

 
As trajetórias percorridas por cada um dos gestores não é linear, formações 

acadêmicas diferentes, motivos diferentes pelos quais adentraram nesse campo.  
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ução, circulação e consumo da 

cultura dentro de uma racionalidade administrativa é uma prática que pertence aos 

 

     

ão da cultura. O gestor 

cultural é quem faz a mediação entre o diálogo do mercado, o público e o artista, 

como acredita Maria 
 

       

is e o público 

 

 importante salientar, no entanto, que um projeto 

mbém pode comportar apenas a figura do produtor cultural, principalmente em 

gócio; seja 

 A gestão cultural é, portanto, um campo novo, em formação, com fronteiras fluidas, 

“uma vez que pensar e planejar o campo da prod

tempos contemporâneos” (CALABRE, 2008, p.66). 

Porém, essa atividade não surgiu para sobrepor-se à produção cultural, mas, muito 

pelo contrário, para consolidar as atividades de organizaç

Helena Cunha (CUNHA, 2008). Esse  

profissional administra grupos e instituições culturais, intermediando as 
relações dos artistas e dos demais profissionais da área com o poder 
público, as empresas patrocinadoras, os espaços cultura
consumidor de cultura; ou que desenvolve e administra atividades voltadas 
para a cultura em empresas privadas, órgãos públicos, organizações não-
governamentais e espaços culturais (AVELAR, 2008, p. 52). 

As fronteiras entre as atividades desempenhadas pelos dois profissionais são muito 

tênues, podendo, em determinadas situações, ocorrer acúmulo de funções por um 

mesmo profissional, por exemplo. A falta de consenso no meio acadêmico e no 

mercado a respeito da delimitação do campo de atuação do gestor e do produtor 

cultural conduz esta pesquisa a adotar uma posição defendida pela pesquisadora 

Maria Helena Cunha (2007), de que o produtor cultural caminha de mãos dadas com 

o gestor, sob coordenação deste. Mas, ao contrário de alguns pesquisadores, a 

autora acredita que tanto o produtor quanto o gestor podem trabalhar em projetos 

pontuais e de longa duração, ficando a cargo do gestor o planejamento da ação e 

cabendo ao produtor a execução. É

ta

projetos menores e mais pontuais. 

 

Cláudia Leitão (2003) observa que o grande desafio do gestor cultural consiste em 

desnudar as mitologias existentes, buscando esvaziar a antiga concepção de 

boêmio e agregar ao novo profissional marcas de racionalidade, de profissionalismo 

e de gestão estratégica. Ainda baseado em suas reflexões, o que se espera do 

gestor cultural é a capacidade de equilibrar as diversas lógicas que compõem o 

setor cultural, seja a lógica do “amor à arte”, que vê a cultura como um fim em si 

mesma; seja a lógica da rentabilidade, que enxerga a cultura como um ne
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a lógica da sobrevivência, cultura como meio de vida; e seja a lógica político-

lusiva, as atividades desempenhadas por esses intermediários da 

cultura estão reunidas sob o conceito da gestão cultural, explicitado por Rubens 

Bayardo como 
 
       

res, os promotores e as instituições e os públicos, conjugando suas 

 

iderando um conjunto de problemas que são 

clusivos da produção cultural e da natureza única dos produtos culturais” 

 de Rubim (2005, p. 30) externam a contribuição maior que o 

gestor ou o produtor 
 

       

os por ele. (...) A formulação de ideias para projetos é uma das 
atividades mais nobres para um produtor cultural. Através dela, o produtor 

desenvolvimento da 

            

 seguir, as bases teóricas adotadas para se definir o modelo de 

nálise, partindo-se da discussão de três pilares: estrutura, ambiente e 

u

 
 

ideológica, que vê a cultura como instrumento difusor de ideias e valores. 

 

De forma conc

a mediação entre os atores, as disciplinas, as especificidades e os domínios 
envolvidos nas diversas fases dos processos produtivos culturais. Essa 
mediação torna possível a produção, a distribuição, a comercialização e o 
consumo dos bens e serviços culturais, articulando os criadores, os 
produto
diversas lógicas e compatibilizando-as para formar o circuito no qual as 
obras se materializam e adquirem sentido na sociedade (BAYARDO, 2008, 
p.57). 

Assim, “o processo de gerir organizações do campo da cultura guarda 

particularidades intrínsecas a ele, cons

ex

(LAWRENCE; PHILLIPS, 2009, p.04).  

  

Por fim, as palavras

cultural podem dar ao campo cultural: 

Apesar de o produtor cultural não ser, em seu sentido forte, um criador 
cultural, ele deve ter abertura e contato com os procedimentos de 
criatividade. Não apenas para compreender tais processos, fundamentais 
da existência da cultura, como também para exercer a criatividade e a 
imaginação no desenvolvimento de projetos, eventos e produtos culturais 
formatad

pode dar uma contribuição singular para o próprio 
cultura. 

 2.3 – O trinômio: estrutura, ambiente e sustentabilidade 

Retomando o conceito de organização adotado nesta dissertação, o qual repercute 

no conceito de estrutura organizacional e de seus componentes-chaves, 

apresentam-se, a

a

s stentabilidade. 
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ípios e nos objetivos 

lativamente refletidos na própria estrutura organizacional. 

ionalmente, sua representação 

ráfica é feita por meio do organograma funcional.  

is, autoridade e responsabilidade 

e cada membro representado no organograma.  

rões de 

omportamento. Engloba tanto a organização de fato, não oficial e informal. 

            2.3.1 – A estrutura organizacional 

Como anteriormente delimitado, neste trabalho, o conceito de organização adotado 

ressalta-a como fruto do agir social, fortemente imbricada com os sujeitos agentes, 

que atuam e desenvolvem os processos de ação e de decisão e são guiados por 

racionalidade intencional e limitada, conforme preconizado por Maggi (2006). As 

relações sociais desenvolvem-se com base nos princ

re

 

A literatura organizacional apresenta a estrutura organizacional como um dos temas 

focais da teoria geral da administração e, tradic

g

 

De acordo com a literatura clássica do campo da Administração, na estrutura estão 

implicados dois fatores importantes para o funcionamento das organizações: a 

divisão do trabalho e da autoridade, e o sistema de comunicação correlato (LOIOLA, 

et al, 2004). A posição em que o cargo se encontra na hierarquia da estrutura 

organizacional define seus limites de poder e autoridade em relação aos seus 

superiores e subordinados, de tal forma que a organização mantém um relativo 

controle sobre o comportamento dos ocupantes dos cargos (ETZIONI, 1989). A 

estrutura organizacional de uma instituição reflete a política adotada pela empresa, 

na qual se delimitam cargos, atribuições funciona

d

 

Essas premissas são correspondentes ao amplo conceito que Pennings (1992 apud 

DONALDSON, 1998, p.105) oferece a respeito da estrutura organizacional. Para ele, 

estão incluídos (sem se restringir a isso) os relacionamentos de autoridade e de 

subordinação, conforme representados no organograma, os comportamentos 

requeridos pelos regulamentos da organização e os padrões adotados na tomada de 

decisão, como descentralização, padrões de comunicação e outros pad

c

 

No entanto, Mintzberg (1995) sucintamente esclarece que a estrutura de uma 

organização é a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em 
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tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas. O autor enfatiza, 

níveis da estrutura organizacional de uma 

empresa. Esses níveis estão graficamente representados abaixo: 
 

portanto, a divisão e a coordenação do trabalho. 

 

Mintzberg (1995) também define os cinco 

 

       Cúpula 
estratégica 

a A
ssessoria 

Te
cn

oe
st

ru
tu

r

Linha 
ntermedii ária

Núcleo 

Figura 01: Os cinco níveis que compõem a estrutura or
Fonte: MINTZBERG,1995, p.155 

ganizacional  

 

tribuir as saídas; dar suporte direto às entradas. Em suma, são 

sponsáveis pelos resultados essenciais à manutenção da vida da 

a organização. É responsável por cumprir a 

Esses níveis são assim definidos por Mintzberg (1995): 

1. Nível operacional: nele estão relacionados os colaboradores relativos à 

produção central da organização, seja fabricando produtos ou prestando 

serviços. É responsável por assegurar as entradas; transformar as entradas 

em saídas; dis

re

organização; 

 

2. Cúpula estratégica: estão nesse nível os colaboradores com 

responsabilidade total pela organização e sobre os demais membros. Inclui o 

principal administrador e os executivos de alto nível, que prestam assessoria 

direta ao presidente ou gerente d
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missão da empresa, definir a estratégia empresarial, administrar fronteiras e 

supervisionar os colaboradores; 

 

3. Linha intermediária: estão aqui os gerentes de médio escalão, que fazem a 

omunicação entre o nível operacional e o estratégico. Realizam a supervisão 

ando, alterando e planejando os serviços e 

tividades. A Tecnoestrutura é responsável, portanto, às adaptações exigidas 

o criadas 

para assessorar várias atividades. Essas unidades não são incumbidas de 

as que vêm se observando em termos de estruturas 

rganizacionais, de seus rebatimentos sobre as partes das organizações e, ainda, 

ores das estruturas 

rganizacionais. Eles podem ser agrupados em mecanismos de divisão do trabalho 

c

direta dos colaboradores e elaboração de estratégias específicas para sua 

área, embasados na estratégia geral da organização; 
 

4. Tecnoestrutura: formada por analistas, assessorias e auxiliares para apoiar 

as tarefas dos outros, deline

a

pelo ambiente em que a organização está inserida e ao controle e 

padronização das atividades; 
 

5. Assessoria de apoio: estão fora do fluxo normal de trabalho e sã

controlar ou padronizar serviços da organização, sua função é prestar outro 

serviço que gera um benefício, uma facilitação ou apoio à empresa. 
 

Essa divisão proposta pelo autor é didática, em face das inúmeras formas que uma 

organização atualmente encontra para se estruturar. Cabe, portanto a ressalva de 

que “as expressivas mudanç

o

sobre os papéis dentro dessas, tal divisão deve, no mínimo, ser olhada com cautela” 

(LOIOLA, et al, 2004, p. 93). 

 

De uma perspectiva meramente descritiva, nas definições de estrutura 

organizacional antes apresentadas e em outras tantas encontradas na literatura, é 

possível identificar os principais conceitos definid

o

– especialização, departamentalização; ou de coordenação – hierarquia, esfera de 

controle, centralização, formalização (LOIOLA et al, 2004).  
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A divisão do trabalho difundiu-se por indústrias e empresas do século XX, 

tegrar objetivos e atividades de unidade de trabalho separadas com o 

bjetivo de realizar com eficácia os objetivos da organização ou da rede de 

vo, exige 

ma coordenação diretiva dos trabalhadores” (FERREIRA et al, 2006, p. 67). Apesar 

 da tomada de decisões, os 

rocedimentos flexíveis e as relações horizontais (FERREIRA et al, 2006). Em 

utros modelos, como 

mbém novas abordagens sobre as organizações.  

 

representada pelas linhas de montagem criadas por Taylor. Apesar das inúmeras 

críticas destinadas ao taylorismo, não se pode negar que a sociedade ainda se 

encontra impregnada por seus paradigmas de racionalidade.  

 

Os mecanismos de coordenação, por sua vez, fazem-se necessários para articular o 

trabalho realizado pelos colaboradores divididos em departamentos e cargos. Stoner 

e Freeman (1995 apud LOIOLA et al, 2004, p. 95) definem coordenação como o 

“processo de in

o

organizações”.  Para obter tal intuito, alguns processos para realizar essa amálgama 

são utilizados, como estabelecimento de uma hierarquia, (des) centralização e 

formalização. 

 

Os modelos burocráticos de administrar adotaram largamente esses processos, 

adaptando-se “muito bem ao sistema capitalista, haja vista que se revelou capaz de 

atender à latente necessidade de integração e controle que caracteriza esse modo 

de produção. (...) O processo produtivo transformado em processo coleti

u

de ter se firmado como modelo de gestão básico do século XX, a burocracia 

apresentou uma série de disfunções, tais como visão fragmentada, inflexibilidade e 

excesso de controle de decisões, que comprometem a eficácia da gestão.  

 

As mudanças no ambiente organizacional e na sociedade do final do século XX em 

diante impeliram a criação de processos de gestão mais flexíveis, que 

acompanhassem essas mudanças. A complexidade e a incerteza ambiental 

passaram a demandar respostas rápidas e inovadoras, sobretudo em projetos 

relacionados à tecnologia. Foram, portanto, surgindo os modelos pós-burocráticos, 

mais orgânicos que enfatizam a descentralização

p

paralelo às disfunções das organizações tayloristas-fordistas e dos modelos 

burocráticos de organização emergiram, não só muitos o

ta
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Os novos modelos g

ambiente. Nas palavr

endo em vista a natureza do objeto dessa dissertação, as empresas culturais, fez-

edeterminado, 

eparado e predominante em relação aos sujeitos, e sua natureza de adaptação 

 essas considerações, a possibilidade de variabilidade das estruturas 

ai na armadilha do determinismo do ambiente sobre as estruturas, enquanto a 

erenciais são diversos e dão mais ênfase à relação empresa/ 

as de Nadler e Tushman (2000, p. 69),  
 

as mudanças no ambiente dos negócios desafiam as premissas do desenho 
organizacional. Historicamente, o objetivo das estruturas organizacionais 
era institucionalizar a estabilidade. Na empresa do futuro, o objetivo do 
desenho será institucionalizar as mudanças.  

 
T

se a opção por aprofundar algumas criticas à abordagem contingencial e delinear a 

concepção de estrutura de acordo com a abordagem de Maggi (2006). 

 

Uma das principais criticas à teoria contingencial dirige-se à escolha metodológica – 

causal ou funcional – da relação entre estrutura, ambiente ou contexto. Observam-

se, ainda, críticas à reificação do sistema e, por conseguinte, de todos os seus 

elementos (estrutura, tecnologia, etc.). Também criticam suas postulações segundo 

as quais, na maior parte das vezes, o sistema é visto como pr

s

unidimensional, seguindo o eixo rigidez x flexibilidade, em função da dicotomia entre 

sistema fechado/aberto ou mecânico/orgânico (MAGGI, 2006, p.48).   

 

No entanto, essa perspectiva meramente descritiva é insuficiente para interpretar e 

compreender as estruturas organizacionais enquanto institucionalidades passíveis 

de modificações, segundo Maggi (2006). Conforme afirmado anteriormente, 

estruturas são produtos de ações intencionais de sujeitos agentes dotados de 

racionalidade limitada. Enquanto estruturas institucionalizadas, mas modificáveis, 

cabe atenção especial às noções de regras e de regulação de processos, formais e 

informais, explícitas e tácitas, previstas e não-previstas, assim como ao seu caráter 

local e transitório e à negociação das ordens locais realizadas pelos sujeitos 

agentes. Sem

c

interpretação das relações de poder próprias a todas as organizações tende a ser 

mascaradas. 

 

Para requalificar o conceito de coordenação da teoria contingencial, retoma-se a 

análise das mudanças em curso na organização do trabalho. O conceito de tarefa 
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taylorista-fordista associa-se a quatro metaobjetivos: (i) a expropriação do saber do 

operador; (ii) a exclusão de sua iniciativa; (iii) o isolamento de cada trabalhador (iv) e 

o controle direto de cada execução, separando a execução da direção.  Registra-se, 

contudo, a tendência à superação da “tarefa” nos moldes taylorista-fordista do 

trabalho da ação individual para a ação coletiva, da relação “tarefa-atividade” de um 

só trabalhador para as relações entre as tarefas e atividades desenvolvidas por 

diferentes trabalhadores. São as chamadas tarefas “abertas”, que envolvem o 

reconhecimento, pelo menos em parte, da competência do trabalhador, de sua 

iniciativa, de suas escolhas para o desenvolvimento de ações e, consequentemente, 

de necessidades, trocas e de comunicação entre diversos trabalhadores. Coloca 

ainda em xeque o princípio de separação entre a execução e a direção, pelo menos 

no âmbito de realização da tarefa, isso é, os trabalhadores passam a contar com 

aior poder de discricionariedade, de aumento dos graus de liberdade em relação 

entido de precisar essa nova visão da cooperação e da 

oordenação, duas outras questões têm de ser tratadas: (i) Qual a relação entre 

ior a incerteza, maior o grau de discricionariedade. Como a concepção de 

rganização do trabalho taylorista-fordista negava toda a incerteza, desconhecia 

m

as suas tarefas. A partir desse ponto surge uma nova visão das questões de 

cooperação e de coordenação.  

 

Para avançar no s

c

autonomia e heteronomia? (ii) Qual a relação entre autonomia, heteronomia e 

discricionariedade?  

 

Enquanto a autonomia liga-se a sujeitos, singulares ou coletivos, que gozam de 

liberdade, e a heteronomia refere-se aos princípios de regulação de suas ações, a 

discricionariedade emana dos processos nos quais tais sujeitos estão envolvidos, 

variando o grau em função do nível de incerteza que caracteriza tais processos; 

quanto ma

o

também as questões relativas e associadas à discricionariedade dos processos de 

trabalho.  

 

Vê-se, portanto, que os conceitos de autonomia e discricionariedade não são 

sinônimos, na medida em que estão em campos opostos: o primeiro “exprimi-se pela 

vontade de iniciativa e de responsabilidade e não pela iniciativa e responsabilidade 

impostas; ela é efetiva onde o sujeito tem o domínio de seu próprio trabalho” 

 



61 
 

(MAGGI, 2006, p.113), enquanto a discricionariedade coloca limites à autonomia 

efetiva dos sujeitos agentes, cujas ações passam a ser orientas pela incerteza que 

caracteriza os processos nos quais estão envolvidos. Enfim, “a tarefa discricionária 

plica uma obrigação de decidir, onde as premissas da decisão são controladas de 

o e tarefa discricionária 

stão ligadas estreitamente, tendo em vista que a segunda, conforme já definido, 

e 

rma conjunta ou separada, presencial ou não presencial, sequencial ou não 

tivas separadas e seus modos de 

esenvolvimento e objetivos em todos os níveis. “As tarefas separadas eram 

im

cima (...). Ela não é isenta de constrangimentos, mesmo se seus constrangimentos 

são diferentes daqueles da tarefa taylorista” (MAGGI, 2006, p.115).  

 

Outro aspecto fundamental da crítica de Maggi (2006) às abordagens clássicas no 

campo da Administração, em especial ao contingencialismo, tem a ver com a 

cooperação. De acordo com suas proposições, cooperaçã

e

requer interação e comunicação entre os trabalhadores para viabilizar trocas mútuas 

que estão na base de execução de tarefas discricionárias.  

 

Em sua acepção mais geral, cooperação é ação dirigida ao mesmo objetivo; isso é, 

“ação de participar de uma obra em comum”, tratando-se de “meio para superar os 

limites da ação individual” (MAGGI, 2006, p. 116). Não se reduz às situações de 

trocas mútuas, “pois se pode atingir o mesmo resultado, agindo-se em tempos 

diversos, em diferentes lugares, sem comunicação direta” (MAGGI, 2006, p.116). 

Dessa forma, em sentido estrito, cooperação não significa compartilhar meios, mas 

atingir resultados, os quais podem ter sido escolhidos pelos agentes sujeitos ou ser 

a eles prescritos. A cooperação é, portanto, o processo de ações, efetivadas d

fo

sequencial pelos agentes sujeitos, finalizadas para o mesmo resultado, o qual, por 

sua vez, pode ter sido buscado espontânea ou impostamente.  

 

Certamente que todo o processo de trabalho envolvendo dois ou mais sujeitos é, 

sempre, cooperativo. Mas há cooperação de vários tipos. O modelo clássico de 

organização do trabalho caracterizou-se por tentar excluir formas interativas de 

cooperação, impor ações coopera

d

dirigidas para o resultado global por meio de comunicações hierárquicas e 

procedimentais” (MAGGI, 2006, p.117). 
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Tarefas discricionárias que caracterizam os novos modelos de organização do 

trabalho e da produção, contudo, exigem trocas mútuas, comunicações diretas e 

ações comuns, que se dão em um contexto de regulação. A cooperação exige uma 

ordem, uma coordenação, a qual, em contextos cooperativos, consiste em produzir 

regras, para assegurar a relação entre as ações finalizadas e seu resultado comum. 

Essa ordem das ações cooperativas, ou melhor, essa coordenação pode ser 

contextual à ação (autocoordenação) ou decidida anteriormente (autônoma ou 

heterônima), significando uma preordenação das ações cooperativas. Mais 

especificamente, a coordenação sob condições de trabalho pode ser: por relações 

cíprocas, com regras de ajuste mútuo; por sequencia, com regras de programa; 

udo isso sobre tarefa discricionária, cooperação e coordenação, pode-se 

coordenação decidida anteriormente, é a 

 

                                                   

Anteriormente foi levantada a questão da evolução dos modelos gerenciais, sendo 

que um importante p

reconhecimento de que

nciais com base nos conceitos de 

e a busca por sobrevivência (MORGAN, 1996). Assim, o ambiente 

ssou a ter centralidade nos processos gerenciais contemporâneos, principalmente 

re

somente visando ao resultado e com regras padrão. Todos esses tipos de 

coordenação podem ocorrer simultaneamente.  

 

Dito t

concluir que a Ação Organizacional “é a 

preordenação, autônoma e heterônima, das ações cooperativas” (MAGGI, 2006, p. 

125). 

 2.3.2 - O ambiente                                                        

asso para isso, além dos argumentos já citados, foi o 

 as organizações são sistemas abertos. 
 

Imaginar e trabalhar os processos gere
fluxos de energia/recursos que ocorrem por meio de trocas dinâmicas 
entre todos os componentes do sistema interno, e também destes com 
seus ambientes externos, permitiu a evolução da teoria gerencial, do 
modelo e do pensamento burocráticos para aqueles mais adequados 
(FERREIRA et al, 2006, p. 115). 
 

Sob influência da inspiração originada na biologia, nas organizações como sistemas 

abertos, foram identificadas necessidades antes negligenciadas, como adaptar-se 

aos ambientes 

pa

na abordagem contingencial que considera a relação funcional entre o ambiente e as 

organizações. 
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De modo geral, o ambiente é considerado tudo o que é externo à organização e com 

o qual é preciso lidar para se manter em funcionamento (LOIOLA et al, 2004; 

CHIAVENATO, 1997; FONSECA, MACHADO-DA-SILVA, 2002). Na teoria 

contingencial, parte-se do pressuposto de que o ambiente impõe restrições, 

oações, problemas e incertezas a serem enfrentados, uma vez que a sobrevivência 

tre outras, 

ue podem não afetar diretamente as organizações, mas têm sobre elas algum 

tram os indivíduos, grupos e 

stituições com os quais a organização se empenha em estabelecer relações de 

s para o alcance dos seus objetivos” 

SILVA, 2002, p. 102). 
 

A figura a seguir representa o ambiente geral: 

 

c

da organização depende do ajuste a tais circunstâncias (FONSECA, MACHADO-DA-

SILVA, 2002). 

 

Há certo consenso na bibliografia consultada, a respeito da subdivisão que pode ser 

destinada a essa força externa. Os autores consideram que há um ambiente geral 

(ou macroambiente), complexo, infinito e comum a todas as organizações, que 

abarca dimensões tecnológica, econômica, legal, cultural, demográfica, en

q

impacto. Os limites desse ambiente podem ir além das fronteiras locais, estaduais ou 

nacionais (LOIOLA et al, 2004; FONSECA, MACHADO-DA-SILVA, 2002). 

 

O ambiente da tarefa é a outra subdivisão, mais específico, relacionado diretamente 

às atividades da organização. “Nele se encon

in

troca de recursos e de informações necessário

(FONSECA, MACHADO-DA-
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Figura 02: o conceito de ambiente geral de uma organização  
Fonte: LOIOLA et al, 2004, p. 118 

 
Outros autores, no entanto, apresentam subdivisões distintas para o ambiente, a 

exemplo de Meyer e Scott (1983 apud PACHECO, 2002) que acreditam ser o 

ambiente setorizado entre técnico e institucional. Para eles  
 
o ambiente técnico envolve tecnologias complexas e trocas de produtos 
ou serviços em um mercado no qual as organizações são 
recompensadas pelo controle eficiente e eficaz de seu processo de 
trabalho. Em contraste, os autores sugerem que o ambiente institucional 
é caracterizado pela elaboração de regras e valores socialmente aceitos, 
aos quais as organizações deverão se adequar se pretenderem receber 
suporte e legitimidade do ambiente (PACHECO, 2002, p. 03). 

 

É importante enfatizar que alguns críticos relativizam essa diferenciação entre 

ambiente técnico e institucional, uma vez que “também o ambiente técnico é social e 

historicamente construído” (LOIOLA et al, 2004, p. 118). No entanto, é preciso 

enfatizar que os recentes estudos mostram que, tanto o ambiente geral quanto o 

técnico influenciam, em maior ou menor grau, as empresas na sua forma de gestão 

e organização, contribuindo para a sua sobrevivência.  

 

As mais variadas denominações encontradas nos diversos autores mostram o quão 

importante é esse conceito e “a compreensão da sua estrutura e da sua dinâmica 
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para o funcionamento de qualquer organização” (LOIOLA et al, 2004, p. 118). As 

formas de analisar a influência do ambiente sobre as organizações também são as 

mais diversas e o isomorfismo é uma delas.  

 

Machado-da-Silva e Fonseca (1993) discutem, com base em Meyer e Rowan (1983) 

e DiMaggio e Powell (1983), a questão do isomorfismo – modo pelo qual as 

organizações funcionam mediante a incorporação de orientações prévias e 

racionalizadas presentes no ambiente da sociedade. Esse processo pelo qual 

podem passar as organizações em função do ambiente pelo qual são influenciadas 

pode ser benéfico, ao passo que organizações semelhantes podem adotar regras 

socialmente aceitas e, com isso, obter reconhecimento por atuar conforme as 

normas coletivamente compartilhadas (MEYER; ROWAN, 1983; DIMAGGIO; 

POWELL,1983; apud MACHADO-DA-SILVA; FONSECA,1993). 

 

Em contraposição, as empresas têm certa autonomia e controle sobre a influência 

ambiental para defenderem suas posições e influenciar as demais, uma ação mais 

possível de exercer por parte das grandes corporações. E essa modificação, 

conforme características ambientais, pode ocorrer em função de três tipos de 

mecanismos: coercitivo, mimético ou normativo, conforme serão vistos a seguir. 

 

DiMaggio e Powell (1983) são os autores nos quais Machado-da-Silva e Fonseca 

(1993) pautam-se para esclarecer os três tipos de mecanismos. Para os autores, o 

isomorfismo coercitivo ocorre em função de  
pressões formais e informais exercidas por uma organização sobre outra 
que se encontra em uma condição de dependência. Em face de um 
ambiente legal e político comuns, a ação organizacional pode constituir-se 
como uma resposta a diretrizes governamentais (DIMAGGIO; 
POWELL,1983 apud MACHADO-DA-SILVA; FONSECA,1993, p. 44).  

 

Os autores lembram que esse tipo de isomorfismo pode ser inconscientemente 

adotado pelas organizações, que, por falta de informações, pode adotar 

procedimentos comuns na sociedade. A adoção dessas normas também pode 

ocorrer entre matrizes e filiais, quando as últimas adotam a política da matriz. 

 
Por sua vez, o isomorfismo mimético, ocorre quando um modelo de gestão é 

sucesso em uma empresa do mesmo ramo, e as demais incorporam o modelo, ou 
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ainda quando uma organização adota “procedimentos e arranjos estruturais 

implementados por outras organizações, a fim de reduzir a incerteza ocasionada por 

problemas tecnológicos, objetivos conflitantes e exigências institucionais” 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983 apud MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993, p. 44). 

 

O terceiro mecanismo pelo qual o ambiente pode influenciar as organizações é por 

meio do isomorfismo normativo, que tem relação direta com o grau de 

profissionalização dos colaboradores que chegam ao mercado de trabalho imbuídos 

de regras e rotinas de trabalho, que vão orientar as organizações (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983 apud MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993). 

 

Para além do isomorfismo, o ambiente das organizações relaciona-se diretamente 

com as estruturas e gestores a fim de controlar o nível de incerteza do ambiente, 

melhorando o desempenho das mesmas.  

                

   2.3.3 – Sustentabilidade       

O termo sustentabilidade tem sua origem no latim sus-tenere, que significa sustentar 

ou manter, apoiar, conservar, cuidar. De fato, está “na moda” invocá-lo para justificar 

qualquer ação das empresas que não estejam diretamente relacionadas ao negócio. 

É consenso que a sustentabilidade abarca cinco dimensões: social, ambiental, 

econômica, cultural e espacial. Mas esse polissêmico conceito ainda abarca outras 

dimensões, tais como a financeira, que aplicada às organizações será explorada 

nesta dissertação. 

 

Mesmo com a delimitação do conceito, é possível, ainda, encontrar diferentes 

perspectivas para olhar para a dimensão financeira do termo sustentabilidade, sendo 

que duas delas, que atendem ao propósito desse trabalho, foram escolhidas e serão 

explicitadas aqui. 

 

No competitivo mercado globalizado do século XXI as empresas têm procurado 

soluções criativas com o intuito de garantirem sua sobrevivência face à 

concorrência. Buscam atender a clientes cada vez mais exigentes e com incontáveis 

possibilidades de adquirir o produto desejado, mesmo distante, a milhares de 
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quilômetros. Portanto, planejamento e equipe eficiente são essenciais para garantir 

esse atendimento com qualidade e presteza, e, por consequência, sobreviver. 

 

Sobreviver significa sustentar-se financeiramente. É possível entender 

sustentabilidade financeira, de forma sintética, como a capacidade das organizações 

de formular e de implementar estratégias que assegurem sua sobrevivência no 

mercado. Essa pode ser percebida como a meta de toda empresa: “a capacidade de uma 

organização obter receitas (na forma de doações ou outras formas) para manter processos 

produtivos (projetos) em andamento ou em expansão, visando a produzir resultados 

(realizar sua missão, alcançar metas ou objetivos)” (LÉON, Patrícia, 2001, p. 11). 

 

Portanto, sustentabilidade é garantir a longevidade da organização e, para isso, ela 

deve ser definida em termos reais. A autora Patrícia Léon (2001) alerta que é 

preciso adotar procedimentos financeiros e administrativos eficientes, além de 

planejamento fiscal e estratégico para que as organizações consigam manter-se no 

mercado de forma lucrativa. E aponta quatro pilares necessários para uma empresa 

alcançar seus objetivos:  

 

1. Planejamento Estratégico e Financeiro: ter clareza sobre a necessidade 

financeira da empresa, sua missão e definição de ações para alcançá-la. É um 

planejamento conceitual. O planejamento financeiro, por sua vez, reflete em 

números as ações definidas no planejamento estratégico; 

 
2. Diversificação da Renda: pelo menos 60% do orçamento geral uma 

organização deve vir de cinco fontes diferentes. A dependência de um ou dois 

clientes apenas pode colocar em risco a organização; 

 

3. Administração e Finanças Saudáveis: adotar procedimentos contábeis, 

administrativos e políticas institucionais eficientes, sintonizados com as 

necessidades da organização a fim de prever situações de risco e subsidiar 

decisões estratégicas; 

 

4. Geração de Renda Própria: esse pilar está mais relacionado a organizações do 

terceiro setor, que têm grande parte da renda advinda de doações e precisam 
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encontrar modos de gerar renda própria para reduzir sua dependência de capital 

externo e ter mais liberdade de investimentos. 

 

Os quatro pilares apontam para o sentido de que não basta gerar renda, é preciso 

saber administrá-la para sustentar processos produtivos em uma taxa constante ou 

crescente a fim de produzir resultados e obter um superávit. As organizações 

precisam assumir um compromisso de longo prazo para alcançar o sucesso, sendo 

que essa responsabilidade não cabe apenas ao gestor, mas a todos os 

colaboradores. E, nesse momento, a liderança do gestor é essencial para que os 

objetivos sejam alcançados. 

 

Léon (2001) considera, também, parte dos esforços de uma organização para 

alcançar a sustentabilidade e a clareza que gerar renda exige, muitas vezes, 

medidas criativas e ousadas. E claro, antes da implantação de qualquer medida, 

elaborar um plano comercial, ou seja, realizar um estudo de viabilidade que indique 

a existência ou não do potencial de sucesso da ação a ser realizada.  

 

Outro pré-requisito importante para alcançar a sustentabilidade é ter uma equipe 

eficiente e capacitada para execução das atividades. Se a empresa planeja lançar-

se em um novo projeto e não tem equipe capacitada para tal, é preferível não fazê-

lo, pois uma das seguranças do cliente é saber que seu contratado tem uma boa 

equipe de suporte. Não é possível sobrecarregar os já contratados e acreditar que 

essa medida pode dar bons resultados. A qualidade do trabalho ficará 

comprometida, abaixo das expectativas do cliente (LÉON, Patrícia, 2001, p. 26). 

 

A autora é muito enfática na importância do planejamento das organizações e na 

necessária harmonia da equipe para que a organização alcance suas metas. Para 

Léon (2001), a sustentabilidade financeira é um processo contínuo que precisa ser 

incorporado à gestão diária de nossa organização, de maneira que é essencial a 

adoção de estratégias e métodos mais avançados que estejam ao alcance para 

maximizar as possibilidades de sucesso. 

 

Em outra perspectiva, Marques et al (2004) considera que a promoção da 

sustentabilidade das empresas em consonância com as questões econômicas, 

 



69 
 

sociais e ambientais está diretamente ligada ao relacionamento da organização com 

seus stakeholders. Os autores afirmam que “para promover a sustentabilidade da 

empresa deve cuidar de suas relações, buscando sistematicamente o equilíbrio no 

estabelecimento e no atendimento de compromissos com os stakeholders, seguindo 

princípios de diálogo e transparência” (MARQUES et al, 2004, p.15). 

 

A articulação entre cientistas, empresas, governos e sociedade civil organizada foi, 

na última década, a grande força promotora da conscientização do desenvolvimento 

nas dimensões econômica, social e ambiental. O tema passou a ocupar um espaço 

importante na estratégia das grandes corporações, do mesmo modo que surgiram 

diversas alternativas de conceitos, sistemas de gestão e de indicadores, que se 

apresentam como caminhos para garantir o controle da sustentabilidade nas 

empresas (MARQUES et al, 2004). 

 

A saudável relação com esse público converte-se em informações, procedentes de 

múltiplas fontes, que possibilita a formulação mais assertiva das estratégias. 

Interpretar as estratégias e os indicadores gerenciais em uso no planejamento e no 

acompanhamento do desempenho de empresas brasileiras é condição 

preponderante para garantir a sobrevivência das organizações (MARQUES et al, 

2004). 

 

Para os autores, o ideal é que haja a busca pela sustentabilidade por meio de 

estratégias traçadas no planejamento da empresa e que, para o devido controle, 

levem-se em consideração indicadores para que essa gestão seja eficiente 

(MARQUES et al, 2004). 

 

No caso das empresas de produção cultural de Salvador, selecionadas para esta 

pesquisa, os indicadores de sustentabilidade definidos são: 

 

- tempo de funcionamento – acima de cinco anos; 

- estratégias diversas. 

 
Após a apresentação dos três conceitos chave – estrutura, ambiente e 

sustentabilidade –, é preciso estabelecer a relação entre eles. Segundo Almeida, 
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Neto e Giraldi (2006) estrutura e estratégia se desenvolvem de maneira 

interdependente, com a presença do terceiro elemento que é o ambiente no qual as 

organizações estão inseridas, e que também influencia e é influenciado pelos dois 

primeiros elementos. 
 

 Estrutura

 

     Relação de 

Interdependência 

Ambiente  Estratégia  

 

 

Figura 03: Relações entre estrutura, estratégia e ambiente 
Fonte: Almeida, Neto e Giraldi (2006, p. 16) 

 

Conforme apontado na figura 03, a relação é de interdependência. A estratégia, em 

um momento poderá influenciar mudanças na estrutura, tornando-se parte da 

implementação da estratégia. Para David (2002 apud ALMEIDA; NETO; GIRALDI, 

2006), a estrutura deve ser desenhada para facilitar a busca estratégica da empresa 

e, portanto, segue a estratégia, pois é a estrutura que dita como os objetivos e as 

políticas serão estabelecidos e determina como os recursos serão alocados.  

 

Por sua vez, o ambiente é o que determina a estratégia, pois é considerada uma 

função dele ao ser  
moldada a partir da interpretação e projeção das oportunidades e 
ameaças externas à organização. Portanto, para atingir uma maior 
eficácia empresarial não basta compreender os fenômenos que 
permitem melhor adaptar a estrutura organizacional à estratégia; é 
preciso também analisar e escolher a estratégia mais adequada ao meio 
ambiente em que a empresa opera (ALMEIDA; NETO; GIRALDI, 2006, 
p.20). 

 
Em outro momento, nesse movimento cíclico, a estrutura é que pode influenciar a 

estratégia. Segundo David (2002 apud ALMEIDA; NETO; GIRALDI, 2006), as 

estratégias formuladas precisam ser implementáveis; por isso, caso uma nova 

estratégia requisite grandes mudanças estruturais, ela não será considerada uma 
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opção atraente. Hunger e Wheelen (1996 apud ALMEIDA; NETO; GIRALDI, 2006) 

consideram a compreensão de como a organização é estruturada fundamental para 

a formulação de estratégias, pois a estrutura precisa ser compatível com a tática, 

caso contrário, a estratégia pode não ser implementada com toda sua força, 

representando riscos para a organização.  

 
Combinar corretamente a relação complexa entre estrutura e estratégia é uma 

vantagem competitiva das empresas e representa um desafio para os gestores. 

Almeida, Neto e Giraldi (2006, p. 25) afirmam que 
 
as estruturas eficazes devem ser flexíveis e temporárias, respondendo 
aos constantes ajustes das estratégias aos ambientes turbulentos. A 
sobrevivência das empresas, neste mundo globalizado, vai depender da 
capacidade e da rapidez com que conseguem adaptar-se ou não aos 
novos tempos. (...) O futuro será mais promissor para aquelas que 
possuírem estruturas leves, flexíveis e eficazes, capazes de adequar-se 
rapidamente às alternativas estratégicas mais compatíveis com as 
mudanças que estão ocorrendo em seu meio ambiente. 

 
          
 2.4 – O modelo de análise 

 
Com base na revisão de bibliografia realizada até aqui, foi construído o modelo de 

análise desta dissertação (Quadro 02). Esse modelo apresenta como conceitos-

chave a estrutura organizacional, o ambiente, a sustentabilidade e o gestor. Para 

cada um deles foram definidos dimensões e indicadores que serão utilizados para 

análise da estrutura das empresas de gestão cultural de Salvador e do perfil dos 

gestores culturais entrevistados. 
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QUADRO 02: MODELO DE ANÁLISE 

CONCEITO DIMENSÕES INDICADORES 

 
 

Estrutura 
organizacional 

Departamentalização e 
especialização 

Divisão de trabalho, grau de especialização e de 
discricionariedade da tarefa 

Hierarquia Escalas/níveis de autoridade/coordenação 
Esfera (amplitude) de controle Nº de subordinados para cada chefe/cooperação 

(Des) Centralização Nível hierárquico em que as decisões são 
tomadas/autonomia x heteronomia 

Formalização Normas e regulamentos 

Ambiente 
(geral e técnico) 

Sociais Consumo cultural por classe e escolaridade; práticas 
culturais em Salvador, percepção dos gestores. 

Econômicos 

Mercado formal e informal, nº de 
empresas/empregados do setor serviços, renda 
média no setor, crescimento anual do setor, 
percepção dos gestores sobre os fatores 
econômicos. 

Culturais 
Consumo cultural por família, nº de equipamentos 
culturais por habitante, percepção dos gestores sobre 
os fatores culturais. 

Políticos 

Leis de incentivo nacional e estadual, existência ou 
não de Sistema Municipal de Cultura, nº de 
servidores públicos capacitados, percepção dos 
gestores sobre os fatores políticos. 

Sustentabilidade 
ou 

sobrevivência 
das empresas 
(mais de cinco 

anos no 
mercado) 

 
Estratégias 

Parcerias, tempo de constituição da empresa, 
planejamento estratégico, administração e finanças 
saudáveis, diversificação de serviços e geração de 
renda própria, áreas de atuação, abrangência e 
expansão do mercado, comunicação institucional, 
captação de clientes, responsabilidade social, 
percepção dos gestores sobre o futuro da 
organização. 

O gestor Sociais 
Formação, tempo de experiência em produção 
cultural, trajetória profissional, idade, estilo gerencial, 
habilidades de articulação e comunicação. 

  Fonte: a autora 
 

 
A análise da estrutura das empresas de produção cultural e do perfil dos gestores 

será apresentada no capítulo 4, tendo como referência os conceitos aqui 

apresentados e o modelo de análise delineado. O gestor cultural, como descrito, é o 

profissional no qual foram focadas as entrevistas. Contudo, antes, no capítulo 3, 

será discutido o método empregado para realizar a pesquisa em Salvador. 
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CAPÍTULO 3 – DELINEAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Neste capítulo serão inicialmente apresentados o problema e os subproblemas da 

pesquisa, assim como seus objetivos, os quais já foram justificados na introdução 

desta dissertação. Em seguida, explana-se sobre o percurso metodológico adotado 

na pesquisa, apresenta-se o processo das entrevistas e de tratamento, além da 

análise dos dados e informações. 

 
 

3.1 - Problema da pesquisa  
 
A pergunta norteadora desse estudo é “como empresas de produção cultural 

selecionadas em Salvador (Bahia) são gerenciadas?” Questão essa que abarca 

duas subquestões: “quais as características do ambiente no qual essas empresas 

funcionam?” e “como interagem os fatores ambiente e das empresas, tendo em vista 

sua sustentabilidade?” 

 
3.2 - Objetivos 

 
      3.2.1 - Geral  
 
Traçar um perfil dos bastidores das empresas de produção cultural de Salvador. 

 
      3.2.2 - Específicos 
 

• Caracterizar os gestores culturais das empresas pesquisadas; bem como as 

empresas de acordo com as dimensões de suas estruturas de mercado 

previstas no modelo de análise; 

• Descrever o ambiente de atuação das empresas pesquisadas; 

• Indicar seus níveis de sustentabilidade.   

 
 

 3.3 - Percurso metodológico e tipo de pesquisa  
 
Inicialmente, cabe percorrer pela metodologia adotada nesse estudo a fim de 

orientar a compreensão do mesmo. O percurso metodológico guiou-se pela 

fenomenologia, tendo como referências Heidegger, Berger e Luckmannn, e 

principalmente, Alfred Schutz. Na visão de mundo heideggeriana, as realidades são 
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construídas a partir de experiências pessoais, sendo o indivíduo e seu mundo 

indissociáveis. Essa orientação posiciona os pesquisadores, não como meros 

observadores do fenômeno, mas como agentes de interpretação das falas, gestos e 

expressões dos entrevistados, com a clareza de que interpretar é um processo 

específico, não somente o de emitir opiniões (HEIDEGGER, 1997 apud SARAIVA; 

IRIGARAY 2009).  
 

Berger e Luckmann, por sua vez, afirmam que a relação entre o conhecimento e a 

sua base social é dialética, uma vez que o conhecimento é um produto social e, ao 

mesmo tempo, fator de transformação da realidade (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

Para esses autores, o homem e o seu mundo social atuam reciprocamente um sobre 

o outro. Assim, essa pesquisa foi buscar na realidade, por meio de entrevistas com 

gestores culturais, as experiências e vivências que serão transformadas em 

conhecimento e, por sua vez, poderão interferir na realidade, fechando um ciclo. As 

etapas de análise a partir da fenomenologia serão detalhadas no item de sistemática 

de tratamento de dados deste capítulo. 

 

Apesar da relevância das empresas, objeto dessa dissertação, para o mercado 

cultural, há uma carência de dados sobre as mesmas, segundo alertam alguns 

autores (LAWRENCE; PHILLIPS, 2009; LAMPEL, LANT; SHAMSIE, 2009), sendo 

raros os estudos empíricos e, principalmente, os que abordem os aspectos 

gerenciais e organizacionais. Fez-se, então, a opção por uma pesquisa qualitativa 

de múltiplos-casos para suprir parte da ausência de estudos relacionados a essas 

empresas, ainda quase invisíveis no meio acadêmico.  

 

Desse modo, a primeira etapa deste estudo consistiu na revisão de literatura acerca 

do tema proposto, na definição de critérios e seleção das empresas e elaboração do 

roteiro de entrevistas. Na segunda etapa, definiu-se a área de abrangência da 

pesquisa sendo Salvador (Bahia), cidade que se tornou Patrimônio da Humanidade 

na segunda metade da década de 1980, palco de movimentos culturais como o 

movimento afrodescendente, representado fortemente pelos grupos Ilê-Aiyê e o 

Olodum; e, ainda, berço do axé music, ritmo musical que elevou o carnaval de 

Salvador a condição de maior festa popular urbana do país (INFOCULTURA, 2007, 
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p. 05). Essa efervescência cultural é propícia para a análise da produção cultural, 

supondo-se, portanto, a mais desenvolvida nessa cidade. 

 
 

3.4 - Identificação dos sujeitos da pesquisa  
 
Durante a primeira etapa foi realizada uma pesquisa prévia com produtores culturais 

atuantes no mercado de Salvador, na relação de proponentes do FazCultura5 dos 

últimos anos, no cadastro cultural realizado em 2006 pela Secretaria de Cultura do 

Estado (Secult), e com professores do curso de Produção Cultural da UFBA. Esse 

estudo preliminar identificou as organizações que fariam parte do corpus da 

pesquisa. A escolha das empresas a serem pesquisadas foi baseada nos seguintes 

critérios predefinidos:  

 

a) Atuar no mercado de Salvador; 

b) Trabalhar com gestão de projetos culturais (elaboração, execução, captação 

de recursos, avaliação e prestação de contas); 

c) Ter pelo menos cinco anos de atuação;  

d) Possuir um portfólio de, pelo menos, cinco projetos executados, em pelo 

menos, três linguagens diferentes; 

e) Possuir sede e pelo menos um funcionário fixo. 

 

Dentre as seis identificadas, apenas uma não quis participar da investigação. 

Realizaram-se, portanto, cinco entrevistas com perguntas norteadoras, gravadas, 

com as seguintes empresas de produção cultural em Salvador: 

 

a) Caderno 2 Produções; 

b) Canto Claro Produções Artísticas; 

c) Da-Rin Produções;  

d) Selma Santos Produções & Eventos; 

e) TAG Produções. 

 

Todas são empresas que trabalham com linguagens diversificadas – artes cênicas, 

dança, literatura, música, entre outras, sendo esse um dos critérios para serem 
                                                            

5 Lei Estadual de Incentivo à Cultura da Bahia. 
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selecionadas. No entanto, o universo das empresas de produção cultural de 

Salvador inclui inúmeras outras que desenvolvem suas atividades em linguagens 

específicas, como audiovisual ou artes cênicas, apenas. 

 

Algumas dificuldades foram encontradas na realização das entrevistas, por exemplo, 

conseguir horário nas agendas atribuladas dos gestores, o que não é uma proposta 

muito fácil. Entretanto, quando marcada a entrevista, todos se mostravam dispostos 

a contribuir. Exceto o gestor de uma empresa selecionada não participou, mesmo 

com inúmeras tentativas, marcava e desmarcava as entrevistas, até não mais dar 

retorno aos contatos.  

 

Das empresas listadas, apenas uma não atende ao último critério, porém integrou a 

pesquisa para fins de comparação de dados. Os gestores foram informados que a 

identidade dos mesmos e o nome das empresas não seriam relacionados aos dados 

fornecidos durante a pesquisa, para que se sentissem mais à vontade para 

responder às perguntas. Portanto, as empresas foram identificadas aleatoriamente 

pelas letras A, B, C, D e E, e nomes fictícios foram atribuídos para cada gestor 

entrevistado a fim de lhes preservar a identidade. 

 
 

3.5 - As entrevistas 
 
A pesquisa de campo foi realizada nos meses de junho e julho de 2010, nos 

escritórios das empresas ou fora deles. Nos casos em que as entrevistas foram 

realizadas fora dos escritórios, ainda assim a pesquisadora visitou os escritórios 

para fins de apreensão do ambiente do trabalho dos entrevistados. 

 

Na primeira parte da entrevista, foram coletados dados categóricos dos 

entrevistados; já a segunda parte, referiu-se à forma como o entrevistado iniciou na 

produção cultural e à formação da empresa; a terceira aludiu-se à estrutura 

organizacional, ao modelo de gestão e ao ambiente de atuação das empresas; 

sendo que a quarta e última etapa, sobre a visão de futuro do gestor para com a 

empresa. Durante as entrevistas, buscou-se uma atitude empática com o 

entrevistado, “visando a estabelecer uma relação autêntica e intersubjetiva com os 
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sujeitos, possibilitando desvelar intuitivamente os fenômenos vividos” (CARVALHO, 

1991 apud PAULA; OLIVO; ANDRADE, 2009, p.05).  

 

 
3.6 - Tratamento e análise dos dados e informações 

 
A terceira e última etapa desta pesquisa qualitativa consistiu na definição da 

sistemática de tratamento das entrevistas e análise dos resultados. O estudo das 

falas foi conduzido pela abordagem fenomenológica do sociólogo Alfred Schutz, que 

aprofundou e consolidou, por meio de teoria e técnica, esse modo de análise da vida 

cotidiana para compreender a realidade social (PAIVA JUNIOR; MELLO, 2008).  

 

A adoção por essa metodologia deve-se pelo fato de ela permitir melhor 

compreensão do papel do gestor no cotidiano das empresas de produção, uma vez 

que o modo de agir, pensar e refletir sobre seu mundo influencia diretamente a 

gestão da empresa por ele gerida. Esse referencial estuda o fenômeno a partir do 

que é vivido pelas pessoas em seu cotidiano, considerando-as elementos que 

atuam, interagem e se compreendem dentro do chamado mundo social (SCHUTZ, 

1974 apud DOMINGOS; RODRIGUES; MERIGHI, 2007, p. 03). 

 

O método fenomenológico – de cunho interpretativo, ainda é pouco utilizado na 

produção acadêmica relacionada à Administração de Empresas, havendo uma 

predileção por enfoques positivistas ou funcionalistas, de cunho prescritivo, como 

apontado por Carvalho e Vergara (2002), mas, por reunir inúmeras vantagens para 

aplicação em pesquisas que abordam a realidade a partir do vivido, é que optou-se 

por esse método. 

 

A aplicação desse método na pesquisa “permite compreender como se percebe a 

realidade organizacional por meio do estoque de conhecimento dos atores que a 

compõem”, nesse caso, os gestores culturais: 
 

      Esse estoque é composto de construtos do senso comum e de categorias 
que são originalmente sociais, por exemplo, as imagens, teorias, ideias, 
valores e atitudes que são aplicadas a aspectos da experiência (seja 
pessoal ou organizacional) e lhes fazem sentido. Portanto, o estoque de 
conhecimentos é o recurso com o qual o gestor interpreta experiências, 
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capta intenções e motivações dos stakeholders6; recurso através do qual 
conseguem entendimento intersubjetivo e coordenam as ações (PAIVA 
JUNIOR; MELLO, 2008, p. 36). 

 
Mas é preciso ressaltar que o estudo realizado por meio do método fenomenológico 

está sempre aberto a novas interpretações, pois é uma abordagem inacabada, que 

não permite sistemas fechados, não existe nele uma verdade única (CARVALHO; 

VERGARA, 2002). 
 

 
 

  (1) 

Elaborar questões gerais que servirão 
como orientação para que se possa 
explorar o significado da experiência 
social para os indivíduos estudados. 

(4) 
Reunir estas informações grupais em 
unidades maiores para que se possa 
ter uma descrição geral da experiência 
interativa. Incluir as observações do 
pesquisador 

(3) 
Agrupar os depoimentos em unidades 
de significados. 

(2) 

Colher dados por meio das entrevistas 
com pessoas que experimentam ou 
experimentaram o fenômeno 
investigado. 

(5) 
Discutir como a análise assim 
estruturada pode ajudar a gerar uma 
melhor compreensão da essência do 
fenômeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 04: Etapas do método fenomenológico 
                Fonte: adaptado de Carvalho; Vergara, 2002, p. 84 

 
 
As etapas graficamente expostas na figura 04 elencam o processo de análise por 

meio da fenomenologia. A primeira consiste na elaboração de roteiro 

semiestruturado de entrevista, com perguntas abertas, como um diálogo. Em 

seguida, a realização da entrevista compreende, não apenas o que está sendo dito 

pelo entrevistado, mas também gestos, expressões e postura compõem o relato. A 

fase de interpretação dos dados inicia-se com uma leitura crítica e classificação de 

termos e ideias (MOTTA, 1999 apud CARVALHO; VERGARA, 2002). As unidades 

de significado não são previamente definidas e sim, determinadas a partir de 

similaridades que emergem das falas dos sujeitos. Os autores Martins e Bicudo 

definem de forma clara o que vem a ser essas unidades: 

                                                            
6 Todos os públicos afetados pelas ações de uma empresa. 
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       (...) como é impossível analisar um texto inteiro simultaneamente, torna-se 

necessário dividi-lo em unidades. (...) as unidades de significado são 
discriminações espontaneamente percebidas nas descrições dos sujeitos 
quando o pesquisador assume uma atitude psicológica e a certeza de que o 
texto é um exemplo do fenômeno pesquisado. (...) As unidades de 
significado (...) também não estão prontas no texto. Existem somente em 
relação à atitude, disposição e perspectiva do pesquisador (MARTINS; 
BICUDO, 1989, p. 99) 

 
Os grupos identificados passam por um processo chamado redução eidética, no 

qual se caracteriza “pela busca do fenômeno enquanto algo puro, livre dos 

elementos pessoais e culturais, e que, por conseguinte, promoverá o alcance da 

essência, ou seja, daquilo que faz com que o objeto seja o que é e não outra coisa” 

(COLTRO, 2000, p. 43). Assim, o objeto de estudo, categorizado em estruturas 

comuns a todos entrevistados, torna-se mais maleável para a análise do 

pesquisador.  

 

Complementarmente às informações coletadas na revisão de literatura e nas 

entrevistas, também houve a sistematização de dados sobre o ambiente 

socioeconômico e cultural de Salvador, para fins de caracterizar o ambiente no qual 

estão inseridas as empresas de produção cultural. Para tal, foi realizada uma 

entrevista com Luciano Damasceno, da Diretoria de Economia da Cultura, além do 

acesso a outra recente entrevista com Carlos Paiva, Superintendente de Promoção 

Cultural, ambos da Secult. A triangulação dos dados coletados complementou-se 

com os indicadores abaixo listados:   
 

Indicadores culturais  

Pesquisas Indicadores 

Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 

(MUNIC - 2006) 

Aspectos da gestão municipal de 

cultura  

Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2002-

2003 

Consumo e gasto com cultura, 

rendimento, orçamento das famílias. 

 

Sistema de Informação e 
Indicadores Culturais 

2003-2005 

Atividades culturais (oferta e demanda 
de bens e serviços culturais); gastos 
das famílias e despesas públicas com 
cultura; perfil socioeconômico da mão 
de obra ocupada em atividades 
culturais e peso da cultura na oferta de 
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empregos. 
Cultura em Números 

Anuário de Estatísticas 

Culturais do MinC 

Dados sobre produção cultural e 

hábitos de consumo. 

Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
2009 – (PNAD)  

Dados sobre trabalho e rendimento no 

campo da cultura. 

RAIS Dados sobre a atividade trabalhista no 

País 

CNAE 2.0 - Classificação 
Nacional de Atividades 
Econômicas 

Dados sobre todos os agentes 

econômicos que estão engajados na 

produção de bens e serviços 

CBO - Classificação 
Brasileira de 
Ocupações 

Dados sobre ocupações no mercado 

de trabalho. 

Pesquisa do Partido da 
Cultura 

Dados sobre investimento público em 

cultura, de cada Estado. 

QUADRO 03: INDICADORES CULTURAIS 
                                                 Fonte: a autora 
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CAPÍTULO 4 – OS BASTIDORES DA CENA CULTURAL 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Neste capítulo, as falas dos gestores retratando seu cotidiano saltam aos olhos do 

leitor devido a sua sinceridade e exposição clara da batalha diária ainda travada com 

o mercado, no intuito de manter as portas abertas e as contas pagas em dia. 

Contrapondo-se a essa realidade, os números apontam gradativo e significativo 

aumento da demanda no setor cultural, tanto no cenário nacional quanto baiano. 

 

Destaque também deve ser dado à sistematização dos dados quantitativos a partir 

dos indicadores culturais apontados em quadro no capítulo 03, que são utilizados 

para caracterizar o ambiente das cinco empresas pesquisadas. 

 
 
   4.1 – Os gestores culturais de Salvador 
  
 
Os gestores culturais constituem-se agentes fundamentais da cadeia produtiva da 

cultura, ao desempenharem funções de organização e gestão da cultura, que se 

concretizam por meio do acionamento de uma variedade de recursos financeiros, 

materiais, técnicos, tecnológicos, humanos, entre outros, para tornar viável e 

proporcionar concretude aos produtos e eventos decorrentes dos processos de 

imaginação e invenção desenvolvidos pelos criadores culturais (RUBIM, 2005). 

Esses gestores ganham voz nos depoimentos de seis representantes, retratando o 

começo da carreira, as dificuldades encontradas no percurso e os desafios hoje 

enfrentados à frente das empresas que comandam. 

 

Em Salvador, foram entrevistados seis gestores culturais, que se autodenominam 

produtores culturais. De fato, iniciaram a carreira de produtores, conforme será visto 

a seguir, mas, hoje, acumulam a função de gestores, uma vez que administram as 

empresas das quais são sócios, exercendo demais funções que vão além da 

produção cultural, tais como mediação entre patrocinador, público e governo; 

elaboração e gestão de projetos culturais; gestão de recursos humanos, entre outras 

atividades. 
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Os seis gestores culturais entrevistados em Salvador são todos proprietários e/ou 

sócios das empresas em que atuam. Eis o perfil deles: 

 

1) Maria7 e Antônio. A empresa possui cinco sócios. Maria é formada em 

Turismo. Iniciou na produção cultural como estagiária de uma produtora (anos 2000) 

e nela foi promovida a sócia. Principiou o curso de Produção Cultural na UFBA, mas 

desistiu antes da conclusão. Antônio é formado em Administração e possui 

experiência anterior no setor público, também na área de cultura; 

2) Daniela, proprietária da empresa, formada em Artes Cênicas. Durante a 

faculdade havia dificuldade em conseguir produtores para as peças que participava, 

e, então, acumulou a função de produtora, além da atuação (década de 1980). 

Trabalhou como bancária e, paralelamente, atuava e realizava algumas produções 

do Departamento de Cultura do Sindicato dos Bancários. Porém, após sete anos 

abandonou o banco e passou a trabalhar apenas com produção cultural; 

3) Amauri, sócio da empresa com outra profissional, formado em Engenharia 

Civil. Iniciou a carreira de engenheiro civil, mas mudou-se para Salvador em 1985, 

de modo que as amizades na área cultural o conduziram para a produção cultural. 

Paralelamente, ainda trabalhava com a Engenharia para se manter financeiramente, 

mas, aos poucos, passou a trabalhar exclusivamente com produção cultural; 

4) Cecília, proprietária da empresa, formada em Letras. O ex-marido era músico 

de um grupo de jazz e começou fazendo a produção desse grupo em 1979; 

5) Luanne, proprietária da empresa, formada em Serviço Social. Trabalhou como 

assistente social e, depois, com turismo em um hotel. Conheceu uma professora da 

Escola de Dança da UFBA durante um acidente de carro (década de 1980), 

tornaram-se amigas e a nova companheira, posteriormente, convidou-a para ajudar 

na produção de um espetáculo de dança. Entrou, literalmente, por acidente na 

produção cultural. 

 

Apenas, a partir desse breve perfil dos gestores é possível fazer algumas 

considerações importantes. O primeiro detalhe revelado nos depoimentos é que 

quase todos, exceto Daniela e Antônio, iniciaram sua trajetória na produção cultural 

na década de 1980. Isso marca, definitivamente, a trajetória desses profissionais, 

                                                            
7 Nomes fictícios para preservar a identidade dos entrevistados. 
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pois divide o grupo de entrevistados em dois, com experiências significativas 

emolduradas pelo momento histórico em que iniciam a carreira na produção cultural. 
 

Os quatro gestores que começaram sua carreira na década de 1980 formam uma 

espécie de grupo de pioneiros no mercado cultural de Salvador, tendo conseguido 

manter-se por tantos anos nessa área e serem, hoje, reconhecidos 

profissionalmente por seus pares – sejam eles outros profissionais, seja Poder 

Público, sejam acadêmicos. O período da década de 1980 é caracterizado por  
 

      uma retomada da democracia política no Brasil, a intensificação do 
processo de globalização econômica e cultural, e, mais especificamente no 
campo da cultura, a criação das instâncias públicas do setor, secretarias e 
Ministério, e o início dos debates sobre fontes de financiamento da cultura 
(CUNHA, 2007, p. 82). 

 
A abertura política representa também um novo tratamento da cultura, resultando na 

criação do Ministério da Cultura em 1985, pelo então presidente José Sarney; e a 

criação, em 1986, do primeiro mecanismo de incentivo à cultura por meio de 

redução fiscal para as empresas, a Lei nº 7.505, que logo ficou conhecida como Lei 

Sarney. 

 

Na Bahia, o governador Waldir Pires seguiu as diretrizes nacionais ao separar as 

pastas da Educação e da Cultura, demonstrando apoiar, de forma contundente, as 

ações culturais. Destaca-se que a concepção de cultura adotada em seu governo já 

era bastante ampliada, considerando as dimensões antropológica e sociológica, ou 

seja, indo além de uma visão meramente artística (FERNANDES, 2008).  

 

Ao falarem desse período, os gestores afirmam que foi um período de muitas 

dificuldades para quem estava iniciando a carreira na produção cultural:  

 

“Nessa época, era absolutamente amadora mesmo, não tinha essa visão, não tinha 

preparo, nem livro, não tinha ninguém para me dizer ‘abre uma empresa, faz assim 

ou assado’... E fiz um, fiz outro e, quando eu vi, estava totalmente envolvida. O 

pessoal das antigas aprendeu fazendo. Aprendeu não. Está aprendendo”. (CECÍLIA, 

2010, s/p) 
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Rômulo Avelar (2008, p.21) traduz de forma clara o processo de “aprender fazendo” 

pelo qual esses gestores passaram: 
 

      Várias foram as gerações de empreendedores culturais que se formaram 
intuitivamente, aprendendo com os erros e acertos. Até bem pouco tempo, a 
prática era a única via de aprendizado para aqueles que pretendiam abraçar 
a profissão. O conhecimento acumulado era transmitido aos iniciantes no 
calor da realização dos projetos, o que equivale a qualquer coisa como 
aprender a pilotar com o avião em pleno vôo.  

 
Mas, ainda assim, a demanda latente no mercado os conduziu de forma não 

planejada para a produção cultural, levados pelas oportunidades e acasos:  

 
“Uma pessoa se acidentou e, por engano, fui chamada ao hospital como parente da 

vitima. Não a conhecia, mas fiquei amiga. A acidentada era dançarina e professora 

na Escola de Dança da UFBA. Tempos depois, essa amiga me convidou para ajudar 

na produção e captação de um espetáculo de dança. Entrei literalmente por acidente 

para a produção cultural” (LUANNE, 2010, s/p). 

 
“Vi essa demanda existente no mercado, que, naquela época, não era como hoje, 

em que há uma oferta de pessoas ligadas à produção de maneira mais profissional”. 

(AMAURI, 2010, s/p) 

 

“Comecei daí com produção porque não tinha quem fizesse, então, a gente produzia 

e atuava”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

É fato que a produção cultural na década de 1980 ainda estava se organizando no 

Brasil. Esses profissionais, pioneiros, aprenderam no cotidiano com a prática, 

criando e adaptando o “como fazer” da produção cultural, além de não ter a seu 

dispor uma literatura sobre o tema, que era quase inexistente. Os profissionais que 

vieram nos anos posteriores muito aprenderam com essas “fórmulas” já testadas na 

prática.  

 

Os estudos em Administração reconhecem a formação desse conhecimento a partir 

da prática, do vivido. A criação do conhecimento organizacional dá-se a partir da 

interação do conhecimento tácito e do conhecimento explícito. “O primeiro é pessoal, 

específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado; o segundo, 
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por sua vez, refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e 

sistemática” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65).  

 

A combinação dessas duas formas de conhecimento, para os referidos autores, é 

um processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento em 

que os indivíduos trocam e combinam conhecimentos por meio de documentos, 

reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas. “A 

criação do conhecimento organizacional deve ser entendida como um processo que 

amplia organizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o 

como parte da rede de conhecimento da organização” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 

p. 65). 

  

Maria, por exemplo, que iniciou na produção cultural nos anos 2000 como estagiária 

de uma empresa, não relata dificuldade na aprendizagem do processo de produção. 

Nesse período, já havia oferta de cursos de extensão, pós-graduação e, inclusive, 

de graduação em Produção Cultural, em Salvador, um dos dois únicos no país. As 

dificuldades eram de outra ordem, como prospecção de clientes e formação de um 

portfólio consistente, por exemplo. O empirismo foi cedendo lugar à 

profissionalização em um mercado mais amadurecido. 

 

A década de 2000 representou um grande avanço nas políticas públicas para a 

cultura no país, com a maior presença do Estado na cultura, formulando e discutindo 

políticas públicas; consolidação das leis de incentivo à cultura como mecanismo de 

financiamento da cultura, mas com debates com a comunidade cultural para realizar 

as alterações necessárias; ampliação das políticas a segmentos da sociedade nunca 

antes atendidos, como os povos indígenas, entre tantas outras mudanças. 

 

Esse progresso no poder público impulsionou o mercado com crescente número de 

equipamentos culturais e consolidação de festivais nacionais e internacionais. A 

produção descentralizou-se – o eixo Rio/São Paulo deixou de ser o único “produtor 

de cultura” e outras capitais, como Salvador, Recife e Porto Alegre também se 

inseriram de forma contundente no mercado cultural. O número de postos de 

trabalho igualmente cresceu, não apenas nas capitais, mas no interior, onde 

pequenas produções culturais multiplicaram-se. Toda cadeia produtiva se fortaleceu 
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com o afluxo inédito de recursos para o setor cultural. A cultura ganhou nova 

dimensão, inclusive, do ponto de vista econômico (AVELAR, 2008). 

 

As leis de incentivo tiveram papel primordial nesse processo ao promoverem a 

profissionalização do setor cultural. As exigências feitas para aprovação de projetos 

culturais por meio de lei de incentivo fiscal são rigorosas, como estar com todos os 

impostos da empresa pagos em dia. Isso fez com que as organizações de produção 

se estruturassem, legalizassem seu empreendimento, pois, sem isso, não poderiam 

participar de nenhum tipo de benefício governamental. Os profissionais liberais, por 

sua vez, passaram a precisar emitir nota fiscal, seja avulsa, seja via prefeitura, seja 

vinculada a uma empresa. Com tudo isso, ganha o governo com a arrecadação de 

impostos e regularização do mercado, bem como ganham as empresas ao terem a 

seu dispor mais formas de captação de recursos para seus projetos. 

 

Ainda relacionado ao perfil dos entrevistados, é possível perceber que todos têm 

formação inicial em outro campo profissional: Letras, Engenharia Civil, Turismo, 

Serviço Social, Administração e Artes Cênicas. A inserção no mercado cultural deu-

se de forma ocasional, seja por convivência no meio artístico, seja por influência de 

amigos, ou até mesmo por necessidade de preencher uma lacuna no mercado. 

Apenas Maria buscou um estágio em uma empresa de produção, seguindo, 

portanto, um caminho mais linear. Mas mesmo ela, assim como os demais, não 

optou por ser produtora cultural, pois, ainda hoje, e mais ainda na década de 1980, 

não se escolhia ser produtor cultural, profissão quase desconhecida.   

 

Situação semelhante foi encontrada por Maria Helena Cunha, em Belo Horizonte: 
 

      A entrada para o campo profissional era tratada como conseqüência de 
acontecimentos fortuitos na construção da carreira de profissionais desse 
setor. No desenrolar de um processo quase que aleatório, eles “vão sendo” 
transformados em gestores culturais. Destaca-se que a entrada para o 
campo da produção cultural está associada, em grande parte, à criação 
artística. O contato com as práticas culturais é uma das condições 
preponderantes para a inserção e permanência de profissionais no campo 
do trabalho, sendo esta uma das principais características que os 
diferenciam como gestores de cultura (CUNHA, 2007, p. 03). 

 
Esse início de carreira na produção cultural ainda era muito frágil, e os entrevistados 

mantinham seus empregos tradicionais, paralelamente:  
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“Fui fazendo, em paralelo, algumas outras coisas, envolvi-me em uma empresa de 

produtos químicos e agrícolas, que era ligada ao Polo. E era uma forma para me 

manter aqui. Tinha que fazer alguma coisa” (AMAURI, 2010, s/p). 

 

Aos poucos, quando se firmaram no mercado e, ainda, por terem se “apaixonado 

pela profissão”, conforme relata uma entrevistada, optaram pela produção cultural: 

 

“Abandonei o banco e aí já foi diversificando – cinema, teatro, show, música, enfim, 

fui tomando gosto pelo negócio e fui esquecendo meu lado atriz” (DANIELA, 2010, 

s/p). 

 

O abandono da carreira inicial não significa que as habilidades e aprendizagens 

daquela profissão foram abandonadas, pelo contrário, contribuíram para a gestão da 

cultura, um setor interdisciplinar: 

 

“O curso de Engenharia Civil dá uma base de gerência muito grande. Um projeto 

cultural é muito semelhante a um projeto de construção de um prédio” (AMAURI, 

2010, s/p). 

 

Para análise do perfil dos gestores, os relatos foram agrupados em unidades de 

significados para melhor compreensão do fenômeno, focando no que se 

apresentava em comum. Foram identificadas quatro categorias:  

 

a) Ser gestor é “a dor e a delícia de ser o que é” 

b) “Minha vida é o meu trabalho” 

c) “O que será, que será...” 

d) Os novos baianos    

 

Cada uma dessas categorias é apresentada detalhadamente a seguir: 

a) Ser gestor é “a dor e a delícia de ser o que é”: 

 

A pergunta deflagradora direcionada aos entrevistados foi: O que é ser gestor para 

você? Diante dos relatos, percebeu-se que até mesmo aos gestores culturais falta 

clareza, em primeiro lugar, sobre o que seja ser gestor, e, por conseguinte, sobre o 
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que é ser um gestor cultural. Supõe-se que essa dificuldade de percepção do papel 

do gestor deva-se a dois motivos: a formação em áreas distintas da Administração, 

nas quais pouco se promove a formação de gestor; e, ainda, ao fato de a profissão 

de gestor cultural encontrar-se em formação, estando pouco clara para os próprios 

gestores. Inclusive, como relatado anteriormente, os sujeitos dessa pesquisa 

autodenominaram-se, durante as entrevistas, produtores culturais. 

 

Eis os depoimentos: 

 

“Ser gestora é saber conduzir a equipe, ser legal, leal, firme, mas também maleável, 

além de simpático, porque também é uma coisa minha mesmo. Eu tenho uma 

relação muito bacana com as pessoas que trabalham comigo. Sou dura na hora que 

tem que ser. É preciso ter bons contatos, saber chegar ao cliente, ter segurança do 

que ele está vendendo, clareza do que ele tem a ofertar, e, principalmente, ter 

responsabilidade para fazer bem feito, dar um retorno ao final e criar um elo com 

aquele cliente. Acho que é legal quando o cliente foi bem atendido e retorna. Então 

você sabe que seu trabalho rendeu. O gestor tem que estar atento e ter uma visão 

de tudo que acontece na empresa, desde o primeiro contato” (DANIELA, 2010, s/p).  

 

“Na realidade, a gente fica buscando isso o tempo inteiro na empresa. Porque a 

gestão é você ter uma consciência, uma habilidade para conseguir administrar todos 

os seus negócios de forma coerente, de maneira  profissional, responsável. 

Administrar pessoal, financeiro, gestão dos projetos, é necessário ter cuidado 

porque você passa a ter outras pessoas fazendo a interlocução com os 

patrocinadores, com os parceiros. É aí que está sua habilidade na forma de gestar 

para saber fazer essa comunicação, que mesmo que não seja por você. 

A gestão, para mim, nessa área de cultura, é o cuidado que a gente tem com toda 

essa estrutura, com o desenvolvimento dos projetos e que isso gere uma excelente 

relação com o patrocinador e com o Poder Público, pois você deve essa satisfação 

com a prestação de contas e isso é diretamente ligado ao setor financeiro, virando 

uma corrente. Então, a gestão para mim é você estar com essa corrente lubrificada 

e equilibrada. Toda a engrenagem funcionando de forma responsável”. (AMAURI, 

2010, s/p)    
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“Nessa área, fazer certo não basta. É preciso fazer a coisa certa e buscar algo mais. 

Ser líder, que não é temido, mas respeitado. Que é ouvido e, por isso, atendido. Que 

compartilha com a equipe os erros e acertos, que divide as emoções, e 

principalmente, o mérito. Porque compartilhar só os erros e as broncas não é justo. 

Ser gestor é conhecer sua estrutura, os compromissos de uma estrutura como a 

sua, do ponto de vista jurídico, tributário... É a dor e a delícia de ser o que é. Acho 

que essa é uma característica importante do gestor: ele precisa ter visão periférica e 

ampla, no sentido da qualidade, dos detalhes e da satisfação do cliente. Cada um 

tem que fazer suas escolhas ciente das responsabilidades. Porque se você não 

cumpre com as obrigações... se você deve um imposto, não entra na licitação” 

(LUANNE, 2010 s/p). 

 

Conforme visto, os depoimentos coletados assemelharam-se, no formato, aos 

ouvidos pela pesquisadora Maria Helena Cunha, em Belo Horizonte: 
 

      Os entrevistados, diante da dificuldade em definir o perfil desse profissional, 
geralmente, concentram-se em descrever e caracterizar as funções, as 
habilidades ou apresentar categorizações mais genéricas sobre esses 
profissionais. Alguns dos entrevistados passaram a enfatizar as funções 
exercidas por esses profissionais, enquanto outros destacaram as 
habilidades necessárias para a atuação no mercado de trabalho e, por fim, 
houve aqueles que apresentaram uma caracterização mais geral sobre o 
perfil profissional (CUNHA, 2007, p. 06). 

 
Mediante a percepção conferida nos trechos dos depoimentos, ser gestor é estar 

atento ao cliente, ao patrocinador, atendê-los bem, satisfazer suas expectativas ou, 

ainda, superá-las. Essa atitude é, inclusive, apontada como uma característica 

importante do gestor. Na produção cultural, em Salvador, as empresas 

patrocinadoras da cultura são poucas, portanto, uma vez que se consegue um 

cliente, o gestor procura de todo modo fidelizá-lo. Mesmo quando a equipe aumenta 

e um produtor passa a ser o contato direto com o patrocinador, o gestor da empresa 

faz questão de estar ciente de todas as questões relativas àquele cliente.  

 

É importante ressaltar que o público, apenas em um momento, aparece também 

como um cliente. O público, peça fundamental nessa engrenagem, raramente surge 

nos discursos dos gestores. Uma gestora, somente, refere-se a ele quando fala que 

seu projeto terá sucesso se o público ficar satisfeito, com um projeto pensado para 

ele. Com exceção dessa fala, fica evidente a falta de preocupação em atender às 
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expectativas do público. Até mesmo quando um dos gestores diz que supervisiona 

pessoalmente banheiros para o público, camarins e outras estruturas de um show, 

revela fazer isso em função do patrocinador, para que ele fique satisfeito. Essa 

situação não é exclusiva dos gestores de Salvador, como se percebe nas palavras 

de Rômulo: 
 

       No âmbito da cultura, entretanto, os empreendedores ainda se colocam, 
muitas vezes, numa posição distante daqueles que são sua razão de existir. 
O público permanece como elemento estranho, raramente convidado a se 
aproximar e estabelecer uma relação de longo prazo. O marketing de 
relacionamento é prática desconhecida de muitos artistas, produtores e 
gestores culturais brasileiros (AVELAR, 2008, p. 153) 

 
Ainda é prática rara entre as empresas de produção cultural a fidelização do público. 

Diversificadas ações podem ser feitas nesse sentido, mas o que se percebe ainda é 

grande o distanciamento das organizações para com o  seu público. É preocupante 

essa postura dos gestores culturais, pois, em outros setores, com a acirrada 

concorrência entre empresas, busca-se, a todo instante, um relacionamento mais 

próximo com o cliente, elemento fundamental para a sobrevivência do 

empreendimento. 

 

Limeira (2005) acredita ser necessário, além de estabelecer um relacionamento 

próximo com o público, também ajustar a oferta às expectativas desses clientes. 

Talvez aí resida parte das razões das elevadas estatísticas de pesquisas indicando 

que o público não vai ao teatro, por exemplo. Ir a uma peça cujo tema não lhe 

interessa? Tema esse que foi definido pela empresa contratante, patrocinadora e 

não de acordo com o interesse do público? 

 

Outro aspecto que ressalta nos depoimentos é que, para ser um bom gestor, é 

preciso conhecer bem e manter os aspectos tributários e jurídicos da empresa 

devidamente quitados e atualizados. A preocupação com a correta prestação de 

contas dos projetos, pagamento rigorosamente correto de todos os impostos, taxas 

e certidões. Aqui, duas questões são colocadas. A primeira diz respeito à 

credibilidade desses gestores no mercado. A maioria está há mais de 20 anos no 

mercado e isso, com certeza, deve-se ao bom trabalho prestado para ter uma boa 

reputação conquistada. Outro aspecto diz respeito à necessidade de as empresas 
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estarem quites com suas obrigações fiscais para poderem participar de licitações e 

concorrerem a prêmios, leis de incentivo e afins.  

 

Dessa forma, “a empresa que busca somente os resultados ou vantagens imediatas 

é suicida, pois a responsabilidade, em longo prazo, é uma necessidade de 

sobrevivência e nesse aspecto a ética constitui um fato importante para os ganhos. 

Por si só, a ética não é condição para um bom negócio, mas o propicia” 

(FRANCISCHINI et al, 2005, p. 209). 

 
A relação com a equipe é ressaltada pelos gestores como uma parte importante do 

“ser gestor”. Uma equipe bem capacitada e harmônica é uma parcela significativa do 

sucesso de um projeto cultural, e os gestores sabem disso, na medida em que 

procuram estabelecer um ambiente saudável e estimular suas equipes. O verdadeiro 

líder cria uma atmosfera no qual as pessoas possam demonstrar suas 

potencialidades e sentirem-se motivadas, além de responsáveis diretas pelos 

resultados alcançados. 

 

Para os entrevistados, ser líder, termo que aparece em quase todos os depoimentos 

em algum momento, é saber dialogar com a equipe e conseguir extrair o melhor de 

cada um com amabilidade e companheirismo. Montana e Charnov (1998, p. 221) 

afirmam que “um líder bem sucedido usa o poder de influenciar os outros 

eficazmente, e é importante que ele entenda as fontes e os usos do poder para 

realçar a função de liderança”. O líder conduz sua equipe para o sucesso. Evrard 

(2000) acredita, inclusive, que os gestores culturais desenvolveram um modo de 

liderança carismática que pode contribuir para a administração de outras empresas 

nas quais o trabalho criativo é uma dimensão primordial. 

 

É interessante observar que os depoimentos não apontam tantas outras 

características consideradas essenciais ao bom gestor cultural. Avelar (2008) 

acredita que esse profissional precisa saber se relacionar, ao mesmo tempo, com 

comunidade, artistas, poder público e iniciativa privada, por isso, a habilidade de 

comunicação com os diferentes atores sociais é uma característica importante. O 

autor relaciona os atributos que considera essenciais ao gestor cultural: 
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• Perfil empreendedor; 
• Versatilidade; 
• Iniciativa; 
• Agilidade; 
• Habilidade para lidar com questões administrativas e financeiras; 
• Habilidade para solução de problemas; 
• Flexibilidade e “jogo de cintura”; 
• Capacidade de liderança; 
• Habilidades interpessoais; 
• Bom humor; 
• Senso crítico apurado; 
• Sensibilidade artística e apuro estético; 
• Conhecimentos gerais.  
     (AVELAR, 2008, p. 58) 

 
As propriedades ressaltadas pelos gestores de Salvador são restritas em relação a 

essa lista e, por trabalharem com cultura e não citarem, por exemplo, sensibilidade 

artística, demonstra que ainda falta uma visão mais apurada da singularidade do 

papel do gestor cultural. Por outro lado, pode-se inferir que em meio a uma 

entrevista, podem ter se esquecido de alguns aspectos, como perfil empreendedor, 

que é muito evidente em cada um deles. 

 

b) “Minha vida é o meu trabalho” 

 

Estresse constante. Essa é uma reclamação que foi ouvida pela maioria dos 

gestores. O trabalho de produção cultural possui singularidades nas quais a 

dinâmica do trabalho interfere negativamente na vida pessoal. Uma das gestoras 

afirmou que essa interferência foi tão grande em sua vida que ocasionou seu 

divórcio.  

 

As atividades dos projetos culturais para o público, muitas vezes, ocorre em finais de 

semana, sendo necessária a presença do gestor para supervisionar a ação. Assim, 

nesses dias que geralmente são dedicados à família e à organização da vida 

pessoal o gestor está trabalhando.  

 

O trabalho além do horário comercial também é apontado como uma prática comum 

entre as equipes. Pede-se uma pizza para todos e a reunião continua. Isso se deve 

a prazos sempre apertados com os quais lidam esses profissionais. Ou ainda, por 

deixarem “para última hora”, imagem negativa que o produtor ainda tem no mercado, 

o que vem mudando aos poucos, nos últimos anos. Portanto, aqui, reflexo da falta 
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de planejamento, que afeta todo o processo de trabalho, das reduzidas equipes, o 

que também contribui para o acúmulo de funções, assuntos que serão tratados no 

capítulo mais adiante. E, quando o trabalho não exige presença física dos gestores, 

por telefone ficam disponíveis 24 horas, inclusive nos finais de semana. Não há 

descanso, realmente.  

 

Mas para alguns gestores, esse problema também tem origem na falta de 

organização pessoal e no perfeccionismo para com o trabalho. Alguns admitem que 

gostariam de mudar esse ritmo, mas têm dificuldades. 

 

De fato, para Goldberg (1986), as situações de tensão excessiva no trabalho vêm 

contribuindo para provocar nos indivíduos fortes quadros de estresse. Por 

decorrência, tornam-se vulneráveis a diversos tipos de doenças, com destaque para 

o infarto prematuro do miocárdio, derrame cerebral, quadros psiquiátricos, úlceras, 

colites, manifestações psicológicas diversas, distúrbio do sistema imunológico, 

câncer, entre outras. 

 

Conforme percebido nos depoimentos, parece ser do “Tipo A” a personalidade da 

maioria dos gestores entrevistados. Indivíduos que possuem personalidade do “Tipo 

A” têm certo nível de agressividade e competitividade bastante exacerbada; são 

impacientes, competitivos, ansiosos, perfeccionistas e se sentem culpados quando 

descansam ou relaxam (FRIEDMAN; ROSENMAN, 1974).  

 

Gareth Morgan (1996, p. 301) afirma que “as condições de trabalho de alguém, o 

seu papel, as suas aspirações de carreira e qualidade do relacionamento no trabalho 

interagem com a personalidade e influenciam os níveis de stress pessoal e bem-

estar físico e mental”. O resultado disso é o “maníaco pelo trabalho”, indivíduo que 

tende a estar constantemente sob pressão, reservando pouco tempo para sua 

família e que, frequentemente, ausenta-se de casa, com longas jornadas de 

trabalho. O trabalho passa a ser um vício, conduzindo-o a um desequilíbrio pessoal. 

“O impacto negativo na vida familiar e na incidência de divórcios é, sem dúvida, 

enorme” (MORGAN, 1996, p. 302). 
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A necessidade de mudança nesse modo de condução da vida profissional e pessoal 

faz-se necessária para que seja possível proteger a própria saúde do profissional. 

No entanto, a mudança requer, muitas vezes, ajuda externa para que o indivíduo se 

liberte dessa rede complexa que acarreta esses distúrbios. 

 
“Interfere muito, muito na vida da gente. É estressante administrar essa estrutura 

sem estabilidade. Até, não só pela característica do trabalho, mas também minha 

responsabilidade nisso. Sou muito obstinada. Não sei fazer o quase. Eu vou até o 

fim, vou fazer do jeito que eu acho, que eu acredito que deve ser, porque eu entendo 

que ali vai a minha marca. Eu não tenho essa sabedoria” (LUANNE, 2010, s/p). 

 
“Meu casamento foi por água abaixo muito por conta da minha vida de produtora. 

(...) Não consigo administrar, não. Sou a mesma coisa de sempre. Se eu disser que 

aprendi a administrar a minha vida pessoal depois de tantas experiências, eu estaria 

mentindo. A minha vida é o meu trabalho. É uma loucura a minha vida! Eu não sei 

que horas eu como, quando eu durmo, se eu vou sair ou se não vou. Eu não sei 

nada. Parece que quem manda em mim é o meu trabalho, entendeu?” (CECÍLIA, 

2010, s/p). 
 

“Todos os sócios costumam trabalhar, também, durante os fins de semana, pelo 

celular e computador (sobretudo respondendo e-mails) o que, sem dúvida, interfere 

na vida pessoal. Também é muito comum ter reuniões que se estendem durante a 

noite e, às vezes, também nos fins de semana. Além disso, todos nós ficamos com o 

telefone celular ligado 24 horas” (MARIA, 2010, s/p). 

 

“Hoje quero tranquilidade, procuro almoçar todos os dias no meu horário, vir em 

casa para almoçar, não ficar comendo quatro horas da tarde, comendo sanduíches. 

Não, não quero isso pra mim! Quero poder caminhar na praia de manhã, fazer meu 

alongamento e depois ir trabalhar calma e feliz” (DANIELA, 2010, s/p). 

 

c) “O que será, que será...” 

 

Os gestores entrevistados reconhecem que o alto nível de estresse no trabalho 

afeta, diretamente, a vida pessoal, de modo que demonstraram interesse em buscar 
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alternativas para que, em um futuro próximo, seja possível reduzir essa carga 

profissional. Alguns apontaram que a solução pode ser conseguir captar para a 

empresa projetos que tenham continuidade anual, que não sejam pontuais. Uma 

tarefa nada fácil, mas argumentam que já estão planejando a criação desses 

projetos para a fim de garantir um futuro menos turbulento. 

 

Uma opção mais radical, apontada por uma gestora entrevistada, foi mudar de 

profissão, investindo em outra uma aptidão, a de cozinheira. Ela acredita que, dessa 

forma, será possível ter mais tranquilidade e tempo para a família. 

 

Por outro lado, dois dos gestores entrevistados afirmam que o caminho futuro é o 

crescimento da empresa. Segundo eles, o planejamento está sendo feito, e espera-

se que, com um crescimento planejado, possam dimensionar adequadamente o 

número de colaboradores para tal, conseguindo um pouco mais de tempo livre para si e 

para as famílias. 

 
“Daqui a alguns anos, quero estar trabalhando com todos os projetos, levando ele 

por aí, para cada cantinho, onde o povo não tem acesso a nada. Eu posso estar 

sendo uma sonhadora, mas acho que é possível. E também, daqui a dez anos, se 

eu puder estar mais tranquila, descansar mais um pouco, sem tanto estresse que a 

gente vai acumulando com a produção” (DANIELA, 2010, s/p). 

 

“Agora, minha perspectiva para digamos, 10 anos, é mudança de foco. Eu tenho 

afinidade com logística e eu venho amadurecendo essa ideia. (...) Enfim, dentro de 

10 anos isso pode refletir uma mudança de 100% de trabalho. Eu tô trabalhando 

para daqui a 10 anos trabalhar menos e ganhar mais” (LUANNE, 2010, s/p). 

 

“Eu estou pensando na minha vida daqui a cinco, dez anos. Eu preciso parar esse 

pique. (...) Penso muito numa área distinta de produção. Uma coisa menor... sou 

uma excelente cozinheira. Eu tenho essa vontade de ter uma coisa paralela que não 

tem nada a ver com produção. Não sei se estou no caminho certo” (CECÍLIA, 2010, 

s/p). 
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Crescer também é o caminho de alguns gestores. Às vezes, é necessário crescer 

para não fechar as portas. Esse pode ser o único caminho: 

 

“A gente precisa crescer, não tem outra maneira de caminhar nesse mercado sem 

visualizar esse crescimento porque é isso que vai dar base mais sólida para a 

empresa caminhar” (AMAURI, 2010, s/p). 

 

“A gente tem muito interesse em sair da Bahia. E já tem feito ações pontuais lá fora, 

de forma que a gente pretende realizar o trabalho que já faz hoje. E o fato da gente 

trabalhar com Lei Rouanet mais do que com o Fazcultura, além da gente ter essa 

experiência, possibilita muito isso, a gente pode realizar o que a gente faz aqui 

facilmente em outros estados”. (MARIA, 2010, s/p) 

 

Nesse caso, mesmo já estando trabalhando nesse sentido, a gestora dessa 

empresa afirma que ainda encontra dificuldade para realizar essa expansão por 

conta da alta demanda que ainda tem em Salvador. O caminho para ela será 

inevitavelmente o aumento da equipe capacitada para conseguir aumentar a 

abrangência da empresa. 

 

A partir da análise dos depoimentos, é possível atestar que a falta de planejamento 

nas empresas afeta, de modo sistemático, as ações.É preciso uma interferência 

nesse processo, não só para o bom funcionamento das empresas, mas também 

para garantir a esses gestores melhores condições de vida. 

 

Mas o amor à profissão é destacado em algumas falas, e mesmo com todas as 

dificuldades enfrentadas pelos gestores, eles dizem gostar muito do que fazem: 

 

“Então eu estou bem cansada disso. Para falar a verdade, eu estou bastante 

cansada. A droga é que eu gosto do que faço”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

“Mas gosto muito do que faço e, embora haja todas as críticas do mundo a fazer a 

mim mesma e a minha profissão como um todo, é por isso que estou até hoje”. 

(CECÍLIA, 2010, s/p) 
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d) Os novos baianos 

 
Os gestores culturais mostraram-se ressabiados com os novos profissionais que 

estão chegando ao mercado. Apenas a formação acadêmica não garante ao recém-

formado um espaço no mercado de trabalho: exige-se que ele já tenha alguma 

experiência no meio cultural. 

 

“Infelizmente, a graduação não é um atestado de que a pessoa saiba fazer produção 

de eventos, de música, de teatro...”. (MARIA, 2010, s/p) 

 
Mas, de modo geral, a expectativa é com o crescimento do mercado e a entrada de 

novos profissionais mais preparados.  

 

“Acho que têm melhorado, as pessoas têm feito as coisas com mais critério, mais 

cuidado e a tendência é crescer, por isso acho que os órgãos competentes deveriam 

ter mais atenção para com essas pessoas. Alguns meninos de produção cultural que 

eu conheço já estão envolvidos nesses grandes eventos e é uma coisa que a gente, 

quando começou, não teve oportunidade. Fui muito no “rala-rala”, construindo uma 

história. Eu acho, realmente, que tem melhorado”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 
“Está melhorando. Eu acho que o mercado de produção cultural está crescendo aqui 

em Salvador e, no Brasil todo, vai continuar crescendo. Eu acho que o fato da 

Universidade ter implantado esse curso também deu um up grade para essa 

dinâmica do mercado”. (AMAURI, 2010, s/p) 
 
Há o reconhecimento de que o embasamento que o curso universitário dá em 

relação a políticas culturais e ao campo cultural de forma ampla é extremamente 

positivo para o novo profissional. No entanto, o contratante não abre mão da 

experiência do profissional. Há gestores que afirmam, inclusive, que em uma 

escolha entre dois profissionais – um apenas com curso superior e outro apenas 

com experiência, a opção seria pelo profissional experiente.  

 
Outra polêmica que surgiu durante as entrevistas foi o fato de não haver 

regulamentação da profissão de produtor cultural. Uma gestora defendeu a 
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necessidade dessa regulamentação para que, aos poucos, o mercado passe a 

contratar apenas profissionais diplomados: 

 
“Porque a produção é um polvo. Ela tem muitas pernas. Você pode ser produtor de 

cinema, de vídeo, de trilha sonora, de teatro, de dança, de qualquer coisa nessa 

área. O que precisa é regulamentar essa coisa. É preciso empregar os produtores, 

pessoas da área e não qualquer pessoa”. (CECILIA, 2010, s/p) 

 

A gestora fez uma analogia com o polêmico diploma de jornalista, que na ocasião da 

entrevista, havia sido revogado. Mas é impossível hoje o mercado atender a essa 

sugestão, pois existem apenas dois cursos de produção cultural no país – um em 

Salvador, inclusive – e atualmente não há profissionais suficientes no mercado para 

atender à demanda crescente. 
   

4.2 – As empresas de produção cultural e sua gestão 
  

A chamada “era da informação” apresentou às organizações um novo cenário ao 

qual precisam adaptar-se para enfrentar e superar os desafios impostos por 

transformações de caráter organizacional e operacional. Além desses desafios, 

tornou-se necessária a criação de mecanismos que garantam às organizações mais 

flexibilidade e adequabilidade aos novos tempos para encarar a competitividade 

cada vez mais acirrada (MENDONÇA, 2005). 

 

Por conseguinte, o papel dos Estados, das empresas e da sociedade também está 

se adequando frente a essa nova realidade, na qual o sentido de cidadania tem sido 

reforçado com a ampliação do leque de direitos e deveres de cada ator social. As 

empresas, por sua vez, percebem que não é mais possível atender apenas aos 

interesses de acionistas, mas que para sobreviverem é preciso atender a um grupo 

maior de pessoas influenciadas por suas ações, os stakeholders (MENDONÇA, 

2005). 

 

Esse novo contexto tem provocado mudanças estratégicas, operacionais e 

estruturais nas organizações, pondo em xeque teorias clássicas da Administração. 

As empresas de produção cultural em Salvador são exemplos de que essas teorias 
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tradicionais já não atendem aos mais diversos desenhos organizacionais 

encontrados atualmente no mercado.  
        

Gerir eventos e projetos culturais é uma atividade do campo da administração e 

como tal deve ser tratada. Mas, o que se percebe a partir da fala dos gestores é que 

poucos tratam dessa maneira o seu papel de gestor cultural. Outros querem 

desenvolver uma gestão mais profissional do seu negócio, mas não sabem como, de 

forma que apenas em uma empresa foi identificada uma gestão baseada nos 

cânones da administração. 

 

A ausência de percepção mais apurada do processo de gestão é um dos grandes 

problemas enfrentados pelas empresas, o que acarreta diversos outros desafios no 

cotidiano desses gestores. 

 

Os problemas mais frequentes, como gestão de trabalhadores temporários, recursos 

intermitentes, dificuldades de planejamento a médio e longo prazo, são desafios 

diários que esses gestores enfrentam, mesmo em casos de empresas com mais de 

dez anos de existência.  
O campo da produção cultural é fluído e se trabalha com demandas 
subjetivas, como descontração, alegria, felicidade, amor, emoção. São 
demandas de quem vai assistir a uma peça de teatro ou um show. Como 
lidar com essas demandas e garantir um padrão de qualidade que é 
abstrato? Qualidade pode estar ligada, nesse caso, a originalidade ou ainda 
a elementos familiares. Se o espectador saiu feliz da peça de teatro é 
porque ela tinha qualidade? Ou qualidade técnica vale mais do que a 
experiência subjetiva do cliente após a peça? “Em última instância, entender 
por que os produtos têm sucesso ou fracasso está sempre no domínio das 
conjecturas bem informadas”, (LAMPEL; LANT E SHAMSIE, 2009, p. 21). 

 

De concreto, tem-se um cenário de gestão bem difícil, que será exposto nas páginas 

seguintes. Para iniciar, o quadro a seguir traz alguns dados das empresas 

selecionadas. Elas foram identificadas pelas letras de A, B, C, D e E para preservar 

a identidade das mesmas: 

 
 

Empresa 
Nº de 

sócios 
Sede 

Nº de 

funcionários 

A 02 Alugada 03 
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 B 01 Alugada 01 

C 01 Própria 02 

D 05 Alugada 06 

E 01 Própria - 

 

 

 

                            QUADRO 04: DADOS INICIAIS 
                                       Fonte: a autora 

 
A partir desse quadro, é possível analisar algumas questões relativas à estrutura 

dessas organizações. A primeira, diz respeito ao número de sócios, cuja maioria das 

empresas é de propriedade individual, à exceção das A e D. Os sócios das 

empresas A e D possuem formações acadêmicas diversas, o que contribui para a 

melhor gestão dessas empresas e não apresentam interesse em aumentar o quadro 

societário. 

 

As sedes da maioria das empresas apresentadas na pesquisa também são 

alugadas, tendo sido possível apenas a duas delas adquirir imóvel próprio, mesmo 

as demais tendo muitos anos de existência no mercado. A aquisição do imóvel é 

fator importante para dar estabilidade financeira a essas empresas. Como não há 

garantia de entrada de recursos após a finalização de um projeto, reduzir as 

despesas é preponderante, principalmente com aluguel.  

 

A maioria dos gestores lembra ter começado no mercado de produção cultural de 

forma informal, ainda sem escritório, sem registro da empresa. Apenas depois de se 

estabelecerem no mercado constituíram empresas e alugaram sedes. Até então, a 

necessidade de um escritório era suprida pelo encontro com clientes em cafés, ou 

no próprio espaço que ocorreriam os eventos, ou até mesmo era montado um 

escritório em casa, em uma garagem ou um quarto vazio, por exemplo.   

 

A reduzida equipe fixa e a gestão de trabalhadores intermitentes serão temas 

tratados posteriormente. 

 

As análises realizadas a partir do modelo de análise constante do capítulo anterior 

serão apresentadas em seguida. 
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4.3 - A estrutura das empresas de produção cultural de Salvador  
 

Conforme já visto, a estrutura de uma empresa está diretamente relacionada à 

distribuição de autoridade e responsabilidades. Nas organizações de produção 

cultural de Salvador é possível encontrar uma estrutura pré-burocrática (MORGAN, 

1996, p. 59), mais simples, pois o número de funcionários é reduzido, de modo que 

ocorre um acúmulo de funções por parte do gestor e dos poucos colaboradores.  

 

A centralização da decisão nessas empresas é esperada, uma vez que o número de 

funcionários é extremamente reduzido. Os funcionários são contratados de acordo 

com a demanda dos projetos, ou seja, o quadro de funcionários fixos é quase 

inexistente, mas, quando há um projeto, é ampliado com contratação de mão de 

obra temporária. Apenas dessa forma é possível garantir a remuneração do 

colaborador. As atividades pré-projeto, como elaboração do mesmo, são feitas 

quase que exclusivamente pelo gestor. 

 

A forma de trabalho – por projetos – determina a forma de contratação dos 

funcionários – eventual. No entanto, há certa regularidade em termos de quadro 

funcional nas empresas pesquisadas, pois seus gestores preferem contratar 

trabalhadores já conhecidos e com experiência na empresa, sob o argumento de 

que já conhecem o trabalho daquela pessoa e ela, por sua vez, já compreende a 

forma de trabalho da empresa.  

 

De qualquer modo, é difícil encontrar, na produção cultural, trabalhadores 

qualificados para certas funções.  

 

“Mas a gente tem um mercado em que não há muitos profissionais capacitados para 

montar uma equipe assim... pá!”. (LUANNE, 2010, s/p) 

 

O que é frequente ocorrer é um profissional, mesmo sem formação formal, 

especializar-se em uma função por meio da experiência adquirida ao longo da 

carreira, não havendo, portanto, um diploma que lhe garanta a habilidade. Nesses 

casos, o conhecimento tácito é mais valorizado, juntamente com a criatividade, 

inovação, experiência e talento. Mesmo os produtores culturais formados no curso 
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de graduação necessitam da prática para se tornarem bons produtores e nem 

sempre a formação é valorizada a contento pelas empresas. As afirmações dos 

autores Lampel, Lant e Shamsie (2009) relacionadas às indústrias culturais podem 

ser, integralmente, aplicadas às empresas de produção cultural: 
 
       É difícil encontrar especialistas na indústria cultural, no sentido convencional 

do termo. Não há especialistas reconhecidos, como engenheiros ou 
analistas, que possam avaliar os produtos e apontar problemas quando eles 
surgem. O conhecimento codificado pode ser útil para lidar com problemas, 
mas em ultima instancia, tem um valor limitado (LAMPEL; LANT E 
SHAMSIE, 2009, p. 21) 

 

E completam: “a sobrevivência, em longo prazo, na indústria cultural depende 

fortemente do reabastecimento de seus recursos criativos. (...) Práticas gerenciais 

úteis em outras indústrias, como o treinamento dos profissionais, são pouco efetivas 

nas empresas da indústria cultural” (LAMPEL; LANT E SHAMSIE, 2009, p. 21).  

 

De fato, os gestores entrevistados afirmaram que não realizam capacitação de seus 

colaboradores. Preferem contratar funcionários já experientes para as atividades 

necessárias. E, quando necessário, a formação ocorre na prática, durante a 

execução dos projetos. O depoimento de um gestor exemplifica bem essa situação: 

 

“É uma coisa delicada. Não tem como treinar essa pessoa, não há muito tempo e 

você não pode se dar ao luxo de essa pessoa errar. Ela pode errar muito pouco. 

Obviamente que as pessoas erram no processo. Mas é uma situação difícil. Você vai 

fazer um projeto e pode até errar, porque vai haver uma pessoa para revisar seu 

projeto, e vai-se aprendendo aos poucos., Mas na hora do vamos ver lá no campo, o 

show tá pegando fogo e eu não posso ficar treinando na hora, ficar de babá... Claro 

que existem pessoas que não tem tanta experiência e vão ser contratadas. Mas se a 

gente sabe que a pessoa não tem muita experiência e vai para outra situação em 

que não vai ser muito exigida, vai ganhando experiência e galgando o espaço dela”. 

(MARIA, 2010, s/p) 

 

A gestão de trabalhadores intermitentes é, portanto, uma habilidade que o gestor 

cultural precisar desenvolver para conseguir gerir bem sua empresa: 
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“A gente preferiria ter uma equipe maior, mais bem remunerada. Às vezes, você 

quer ter um profissional diferenciado e não pode porque não tem o recurso. Eu 

queria ter mais gente aqui, mas tenho que terceirizar porque dependo de caso a 

caso. Não posso contratar alguém por 12 meses”. (AMAURI, 2010, s/p) 

 

Os gestores são unânimes em afirmar que o fato de o trabalho de produção ser 

realizado por projetos é a maior causa da fragilidade da empresa, dificultando a 

gestão. Os riscos e a insegurança aparecem de forma clara e incisiva na fala dos 

gestores. Para Cecília e Daniela é preciso ao gestor cultural coragem para enfrentar 

o dia-a-dia de uma empresa de produção cultural, pois uma das grandes 

dificuldades, se não for a principal, apontada por quase todos, é saber se no mês 

seguinte haverá trabalho.  

 

Em outras palavras, por trabalharem com projetos de curta duração – de até um ano 

-, após o término de um projeto não há garantias de que outro irá aparecer. Um 

trabalho árduo de captação constante é realizado por esses gestores. Vive-se de 

vender ideias, conforme afirmou uma gestora entrevistada. 

 

Evrard (2000) destaca essa singularidade das empresas de produção cultural e 

afirma que essa descontinuidade afeta a gestão da empresa como um todo, 

repercutindo no modelo de contratação de colaboradores, na manutenção da 

empresa e criando um ambiente de constantes riscos.  

 

Para conseguir superar essa dificuldade, os gestores mantêm três processos 

simultâneos na empresa: projetos em fase de elaboração, projetos em fase de 

captação e projetos em execução. Dessa forma, conseguem estabelecer um ritmo 

no qual ao término de um projeto outro já esteja pronto (ou quase) para ser 

executado. Mas, ainda assim, simultaneamente são poucos projetos em processo de 

execução, em geral, no máximo três. 

 

Há ainda outra forma de driblar essa situação: o sucesso de um projeto pode ser tão 

grande que se torna forte a associação da marca da patrocinadora ao nome do 

projeto. Nesse caso, o projeto que inicialmente foi previsto para um ano, por 

exemplo, será repetido nos anos posteriores, por ser difícil para a patrocinadora 
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recusar patrocínio a esse projeto, o que também é vantajoso para ela, caso o 

mesmo tenha uma imagem positiva. Mas há também alguns riscos, como a 

mudança da política de patrocínio da empresa patrocinadora, que pode deixar de 

acreditar que aquele projeto é essencial para seu relacionamento com o público.  

 

Os gestores culturais também precisam considerar que pode haver períodos sem 

projeto algum sendo executado. Para esses momentos, eles têm uma reserva 

financeira pessoal que lhes garante a manutenção da empresa com tributos, aluguel 

e pessoal, além do pró-labore.  

 

Eis alguns depoimentos: 

 

“Acho que tem que ter coragem. Porque você gerir uma coisa que é quase... sabe, 

algo que escapa pelas suas mãos... que você não tem domínio. Porque quando 

você domina as coisas é fácil gerir. Você sabe exatamente o que tem, previsão de 

clientes... Mas, no meu caso, não existe isso. Quando você faz um projeto vai de 

corpo aberto, enfrenta. Eu diria que gerir algo que não se tem domínio é coisa de 

maluco. O produtor cultural tem um pouco disso, de loucura. Acreditar sempre no 

improvável. Os problemas são vários. Eu diria que o maior problema de empresa de 

produção é a falta de um produto fixo. Sou como uma aranha, se eu não tecer, eu 

caio. É uma construção todos os dias. Quando termina uma coisa, precisa pensar 

em outra correndo, antes de terminar aquela. Porque não existe algo que pingue 

todo mês. Como você sobrevive bem assim? É descontínuo, por projeto. E isso varia 

muuuito”. (CECÍLIA, 2010, s/p) 

 

“Porque é um trabalho, às vezes, inseguro, você vive de vender ideias, projetos, 

mas, mesmo assim, fui na coragem”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

“Para garantir a manutenção da empresa, tenho uma reserva financeira para 

momentos de baixa. Nós não somos uma atividade que tem clientes regularmente. 

Não existe um contrato de longo prazo entre patrocinador e patrocinado”. (LUANNE, 

2010, s/p) 
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Como consequência da sazonalidade do trabalho por projetos, o planejamento de 

ações fica comprometido nas empresas. Todos confirmam a dificuldade de planejar 

as ações para o ano. De qualquer modo, há uma tentativa de estabelecer esse 

planejamento, no início do ano. É preciso destacar que é uma tentativa, pois pode 

não ocorrer a captação de recursos para um projeto, por exemplo, e perde-se todo o 

planejamento. 

 

Ainda em escala de tempo menor, os gestores promovem um planejamento semanal 

com suas equipes. Esse é praticado pela maioria dos gestores e realizado de acordo 

com cada projeto. Essa forma de planejar é mais possível a eles, pois estão se 

organizando diante de algo concreto, em cima de um projeto em execução. 

 

No entanto, Maria e Antonio, principalmente o último, afirmam que existe “um grande 

planejamento” na empresa que gerenciam e que aprenderam a lidar com a 

sazonalidade. Creditam isso à formação em Administração que três dos sócios têm. 

De fato, uma das atribuições cotidianas dos gestores é o planejamento. 

 

Para Motta (2007, p.26)  
 

a formação no lado racional e técnico da gerência permite dar aos 
indivíduos uma grande capacidade analítica. Eles entenderão melhor os 
problemas organizacionais, saberão analisá-los, ou seja, decompô-los em 
diferentes partes e reordená-los na busca de uma nova solução. 
 

Mas o conhecimento técnico não basta para suprir as inúmeras habilidades exigidas 

ao gestor contemporâneo. É preciso, também, buscar formas de incorporar os 

conhecimentos produzidos pela experiência individual, tanto interna quanto 

externamente à organização em que se trabalha ou gesta. 

 

Essa dificuldade de conseguir realizar um planejamento em médio e longo prazo 

realmente é consequência da, até então, baixa profissionalização do setor. Apesar 

do crescimento de cursos especializados, aprende-se muito na prática, no cotidiano, 

o que reflete na atuação dos gestores. No entanto, essa é uma realidade em 

mutação: 
O que eu pude depreender desta minha passagem pela produção cultural 
do país, essa área que eu chamo de área cultural não industrial (as 
companhias de teatro, de dança, mesmo os museus) é que essas são áreas 
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em que há muita competência artística e baixa competência de gestão, de 
administração. (…) Hoje, felizmente, você tem um processo de 
profissionalização não artística ocorrendo na área cultural brasileira. Isto é 
importantíssimo porque o gestor cultural tem uma capacidade, um bom 
gestor cultural tem uma capacidade de ampliar a efetividade da ação 
cultural Eu acho importante que haja uma preocupação em ampliar a 
capacitação do gestor cultural, porque ele potencializa o investimento na 
cultura (SARKOVAS, 2010). 

 
Os depoimentos: 

 

“Ser gestora mesmo tem que ter planejamento, estudo, boa orientação. Eu não acho 

que não tenha nada disso. É tudo na intuição, na experiência”. (CECÍLIA, 2010, s/p) 

 

“A gente tenta fazer o planejamento anual, mas é uma falha minha. Eu tenho um 

‘agendão’ de tudo que vou fazer no ano, mas tenho dificuldade em realizar o 

planejamento anual, em longo prazo. E tenho vontade de aprender, no Sebrae ou 

em algum lugar que me dê esse norte. E produção “engole” a gente, pois a gente se 

envolve com tanta coisa...! Uma prestação de contas arranca os cabelos da gente. É 

um saco! E tem que ter cuidado, é dinheiro dos outros, dinheiro público, não quero 

nada que não é meu”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

“Mas a gente procurar fazer um planejamento de longo prazo e não consegue. 

Lógico que no final do ano, por volta de outubro, novembro a gente faz uma 

estratégia de como a gente vai operar no próximo ano. Para não começar janeiro no 

vazio. Mas essa é uma das coisas que se precisa corrigir, contudo, querer não é 

poder. Porque não depende só de você. A gente planeja um projeto para janeiro, 

mas não sabe se vai captar patrocínio para ele. Isso é uma meta. Se não captar, 

existe um plano ‘b’. Então a gente está sempre corrigindo as rotas”. (AMAURI, 2010, 

s/p) 

 
“A gente tem sazonalidade de patrocínios, até pela formação acadêmica da gente 

existe um planejamento muito grande e a gente já entende essa sazonalidade. 

Existe uma estrutura que é dimensionada para o fluxo de caixa que  já temos. Então, 

há uma programação durante o ano sobre qual a receita que a gente vai ter e quais 

serão as despesas . Logo, os investimentos da gente são controlados”. (ANTONIO, 

2010, s/p) 
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Segundo Motta (2001), cabe aos gestores encontrar meios pelos quais as 

organizações operem de forma eficiente e eficaz para responder aos desafios do 

ambiente. Segundo ele, a função gerencial de alto nível envolve a capacidade de: 
 

• conhecer, desenvolver alternativas e responder a demandas, 
necessidades e apoios comunitários – público e clientes (estratégia); 
• agir segundo etapas de uma ação racional calculada (racionalidade 
administrativa); 
• tomar decisões, interagir com grupos e indivíduos, resolver problemas e 
conflitos à medida que surgem (processo decisório organizacional); e 
• reativar e reconstruir constantemente a idéia da missão e dos objetivos 
comuns, conduzindo as pessoas à ação cooperativa desejada (liderança e 
habilidades interpessoais) (MOTTA, 2007, p.38). 

 

Por sua vez, uma das funções gerenciais mais regularmente realizadas pelos 

gestores culturais entrevistados é a avaliação de projetos. Todos afirmaram fazer 

relatórios após cada evento e entregar ao patrocinador. Talvez, a regularidade dessa 

ação deva-se, necessariamente, por isso: é parte do trabalho entregar um relatório 

de atividades ao final de cada evento para o patrocinador. A necessidade fez com 

que se criasse uma regularidade da ação. No entanto, outro aspecto da avaliação – 

a avaliação com colaboradores – foi relatada apenas por dois gestores, que dizem 

realizar reuniões avaliativas com os participantes de cada projeto.  

 

A padronização no caso dessas empresas não existe, cada projeto é um desafio 

completamente diferente do outro. O “produto”, uma peça de teatro ou um 

espetáculo de dança, por exemplo, são abstratos. No entanto, não se descarta a 

padronização de processos de produção do show, inerentes à ação do holdier, ou da 

camareira de teatro, por exemplo.  

 

A estrutura dessas empresas pesquisadas, como anteriormente descrito, é simples, 

ou melhor, pré-burocrática. Com poucos funcionários e centralização das decisões, 

nos gestores a hierarquia é quase inexistente, ocorrendo apenas um nível. Mesmo 

quando são contratados colaboradores temporários, a estrutura é ainda pouco 

hierárquica, informal e orgânica.  

 

É interessante perceber que essa estrutura é mais comum em empresas que estão 

iniciando no mercado, mas, no caso das organizações de produção cultural, todas 
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as empresas têm mais de cinco anos de mercado e mantêm uma estrutura enxuta. 

Mais uma vez, o trabalho por projetos determina também a estrutura.  

 

E as características anteriormente demonstradas apenas confirmam o que Maggi 

(2006) defende: as abordagens clássicas do campo da Administração não são 

compatíveis com as estruturas hoje existentes nas empresas foco deste estudo. A 

interpretação das estruturas pesquisadas demonstra a necessidade de considerar 

inúmeras variáveis que conduzem a abordagens gerenciais muito singulares 

aplicadas a cada uma dessas empresas. 

 
 
 
             4.4 - O ambiente das empresas pesquisadas, segundo seus gestores  
 
Mensurar a produção cultural com indicadores de produção, consumo e impacto não 

é uma tarefa fácil para um pesquisador. O setor cultural entrecruza-se com diversos 

outros, como a indústria alimentícia (a pipoca que vende no cinema), o turismo 

(visita a museus) e o fonográfico (aquisição de DVD), por exemplo. Quando o 

pesquisador se propõe a mensurar, em números, as informações do setor, depara-

se com essas ambiguidades (a pipoca é parte da receita do setor alimentício ou 

cultural?), e com a dificuldade de determinar o tamanho do impacto subjetivo da 

cultura nos indivíduos, como calcular o grau de felicidade ao sair de uma peça 

teatral? Ou ainda, de que maneira medir o quanto aprendeu uma criança ao visitar 

uma exposição de arte? Sem mencionar os efeitos subjetivos que assistir a um show 

musical, por exemplo, pode causar no adolescente em longo prazo, como descobrir 

que quer estudar música daí em diante. 

 

Contudo, pesquisas recentes têm enfrentado esses desafios e buscado analisar 

quantitativamente o setor cultural, conforme já demonstrado nesta dissertação. 

Nessa sessão, busca-se conhecer o ambiente das empresas de produção cultural, 

não apenas quantativamente, mas também qualitativamente, por meio de entrevistas 

realizadas com funcionários da Secult e com gestores culturais – a percepção deles 

sobre o ambiente. Na busca por dados mais atualizados, foram consultados 

periódicos, pesquisas mais recentes do Ministério da Cultura e outros órgãos 
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federais, como a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic, a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003, e o Anuário de Estatísticas Culturais 

do MinC, conforme quadro apresentado no capítulo 3, sob o título Indicadores 

culturais. 

 

Ao buscar retratar o ambiente socioeconômico e cultural das empresas de produção 

cultural, a cultura é analisada em termos econômicos, mas, mediante anteriormente 

exposto, esta pesquisa separa a dimensão apenas para fins de estudo, 

compreende-se que, de fato, não é possível separá-la das dimensões culturais. 

 

Estudar o ambiente no qual estão inseridas as empresas de produção cultural de 

Salvador é primordial para compreender o impacto do mesmo sobre essas 

organizações e como elas, em contrapartida, influenciam-no. Conforme afirmado por 

diversos autores anteriormente, a sobrevivência das organizações depende 

diretamente do ajuste das mesmas às circunstancias ambientais. No entanto, esse 

ambiente não é um dado; forma-se por discursos sobrepostos, segundo já 

registrado. 

 

Em consonância com o conceito de macroambiente, de LOIOLA et al, 2004 e 

FONSECA, MACHADO-DA-SILVA, 2002, e com o modelo de análise definido 

anteriormente, o ambiente das empresas de produção, delineado a seguir, 

compreende aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos.   

 

Na cena mundial, a cultura ganhou impressionante projeção nos últimos anos em 

função de vários fatores, tais como desenvolvimento da tecnologia, aumento da 

renda, valorização do tempo livre, entre outros. Por conta disso, os números são 

impressionantes também. Uma matéria publicada na Revista Exame em fevereiro de 

2005 traz dados de uma pesquisa realizada pela renomada empresa de consultoria 

PricewaterhouseCoopers sobre a indústria do entretenimento, um subsetor da 

cultura. Segundo a pesquisa, a indústria do entretenimento, em 2004, faturou US$ 

1,3 trilhão de dólares, o que é maior que a indústria bélica, além de equivalente à 

indústria automobilística e à de telecomunicações, perdendo em números para o 

ramo de saúde e de petróleo (SECCO; PIMENTA, 2005). Esses números 

impressionantes guardam a ressalva anteriormente feita, de que os setores da 
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cultura e do entretenimento abarcam outros setores, tais como telecomunicações 

(aplicativos para celulares) e editorial e, por isso, vale o ponto de vista do 

pesquisador. 

 

Largamente divulgados são os números atribuídos ao Banco Mundial, de que a 

cultura gera cerca de 7% do PIB global, sendo o entretenimento responsável por 

dois terços do total, apontado com um dos setores que mais cresce no mundo. A 

Economia da Cultura é hoje o setor de maior dinamismo na economia mundial, tem 

registrado crescimento de 6,3% ao ano, enquanto o conjunto da economia cresce a 

5,7% (PORTA, 2008).  

 

Nos Estados Unidos, país reconhecido por sua indústria do entretenimento, os 

gastos com entretenimento consomem 5,4% do orçamento doméstico, à frente dos 

itens vestuário (5,2%) e saúde (5,25%) (SECCO; PIMENTA, 2005). Em 2006, teatro, 

música, cinema e televisão geraram uma receita de US$ 70 bilhões nos Estados 

Unidos - o dobro do registrado em 1990, em termos reais. Cinquenta por cento dos 

empregos e dos salários vieram do teatro de Nova York e do cinema e da televisão 

da Califórnia (PASTORE, 2008, s/p). 

 

Segundo Teixeira Coelho (2000) depois da indústria aeronáutica, o audiovisual é o 

maior componente do PIB dos Estados Unidos. Em alguns países europeus 

representa 3% e na Argentina 5% do PIB. 

 

Os números da economia do entretenimento são tão impressionantes, que alguns 

autores, como Ana Carla Fonseca, que estudam o fenômeno, chegam a apontar o 

nascimento de um quarto setor, o da experiência, que abarcaria atividades do 

entretenimento, do turismo e da cultura. 

 

O Brasil, por sua vez, vive um momento singular em sua história e as empresas de 

produção cultural serão parte dos protagonistas desse momento. Pós-crise 

econômica de 2008, a indústria do entretenimento na América Latina continuou a 

crescer com altos índices, mesmo tendo a indústria americana como maior 

representante mundial do entretenimento. 
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Segundo André Barcaui, coordenador do curso de Gestão de Projetos de 

Entretenimento, da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil está no epicentro do 

crescimento da indústria do entretenimento latino, podendo ascender aos 9% até a 

Copa do Mundo que será realizada no país em 2014, a qual irá gerar recursos na 

ordem de US$ 80 bilhões, onde, praticamente a metade, será gasta no Brasil. Além 

do evento da Copa do Mundo, outros esportivos serão realizados no país, tais como 

as Olimpíadas de 2016, com previsão inicial de investimentos em torno de R$ 28 

bilhões, o que afetará outros setores da economia. A realização desses eventos no 

país exige profissionalização da mão de obra local e aprimoramento da gestão das 

empresas para atender a toda essa demanda.   

 

Barcaui (2010, s/p) acredita que outros fatores influenciarão o crescimento da 

indústria do entretenimento no país, como “a mudança também do perfil do 

consumidor, incluindo aí a ascensão das gerações Y e Z, as redes sociais, e as 

novas tecnologias emergentes que influem diretamente nos formatos já existentes 

de entretenimento e na criação de novos formatos também” 

 

Para melhor delinear o ambiente das empresas este estudo inclui a seguir aspectos 

da cena cultural – nacional, estadual e municipal, na qual estão inseridas as 

empresas de produção cultural. 

 

 

                4.4.1 - A cena cultural brasileira  
 

As primeiras pesquisas realizadas sobre o mercado cultural que se tem registros 

foram encomendas pelo Ministério da Cultura à Fundação João Pinheiro: o estudo 

Economia da Cultura: reflexões sobre as indústrias culturais no Brasil, de 1988, e o 

Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil, de 1998. Nesse último, no qual 

se estimou o PIB cultural brasileiro, encontram-se dados que até hoje são 

divulgados como referência sobre o tamanho do mercado cultural. Segundo a 

pesquisa, em 1994, 510 mil pessoas encontravam-se empregadas nos vários 

setores da produção cultural brasileira, sendo que o conjunto das atividades da área 

representava 0,8% do PIB. Além disso, para cada R$ 1 milhão gasto na cultura, 

eram criados 160 postos de trabalho diretos e indiretos. 
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Esses números da década de 1980 impressionam pelo seu impacto social e 

econômico das atividades culturais. Mas houve um descontínuo no 

acompanhamento desses números e apenas na gestão Gil-Juca o Ministério da 

Cultura firmou convênio com o IBGE para mapear estatisticamente a cultura, 

mensurando o tamanho desse setor por meio de números, que antes eram quase 

inexistentes. Fruto desse convênio é o Sistema de Informação e Indicadores 

Culturais, que já teve duas pesquisas apresentadas, com dados de 2003 e 2006. 

Números mais recentes, fruto desse convênio, apresentados em 2008, revelam que 

o setor responde por cerca de 1,6 milhão de empregos formais no Brasil. Ainda 

resultado desse convênio, afirma-se que atuam no país 320 mil empresas voltadas à 

produção cultural, que geram 1,6 milhão de empregos formais. Ou seja, as 

empresas da cultura representam 5,7% do total de organizações no país e são 

responsáveis por 4% dos postos de trabalho (PORTA, 2008). 

 

O salário médio mensal pago pelo setor da cultura é de 5,1 salários mínimos, 

equivalente à média da indústria, e 47% superior à média nacional. Para a leitura 

desses valores é preciso cautela, pois estão inclusos os números da telefonia móvel, 

por exemplo, que infla as estimativas (PORTA, 2008). Do ponto de vista do 

consumo, a família brasileira gasta cerca de R$ 35,00 do seu orçamento mensal 

com cultura. Dessa fatia, a maior parte é destinada à compra de livros ou de 

ingressos para shows musicais (MINC, 2009). 

 

Calcula-se que a economia da cultura cresça 6,3% ao ano, com potencial ainda 

maior, já que o setor depende pouco de recursos esgotáveis, pois seu insumo 

básico é a criação artística ou intelectual e a inovação. Além disso, Paula Porta 

(2008) aponta uma séria de características que contribuem para esse crescimento: 

 

• a geração de produtos com alto valor agregado, cujo valor de venda é em 

grande medida arbitrável pelo criador; 

• a alta empregabilidade e a diversidade de empregos gerados em todos os 

níveis, com remuneração acima da média dos demais; 

• o baixo impacto ambiental; 
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• seu impacto positivo sobre outros segmentos da economia, como no caso da 

relação direta entre a produção cultural e a produção e a venda de aparelhos 

eletrônicos (TV, som, computadores, etc.) que dependem da veiculação de 

conteúdo; 

• externalidades sociais e políticas são robustas. Os bens e serviços culturais 

carregam informação, universos simbólicos, modos de vida e identidades; portanto, 

seu consumo tem um efeito que abrange entretenimento, informação, educação e 

comportamento. Desse modo, a exportação de bens e serviços culturais tem 

impacto na imagem do país e na sua inserção internacional; 

• o fato do desenvolvimento econômico desse setor estar fortemente vinculado 

ao desenvolvimento social, seja pelo seu potencial altamente inclusivo, seja pelo 

desenvolvimento humano inerente à produção e à fruição de cultura; e 

• o potencial de promover a inserção soberana e qualificada dos países no 

processo de globalização. 

 

O Ministério da Cultura também lançou a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (Munic) em 2006, que radiografa a gestão e os equipamentos culturais 

dos 5.564 municípios brasileiros. Os resultados apresentados demonstram a 

fragilidade do setor cultural em nível nacional e a latente necessidade de 

implantação de políticas culturais consistentes. Nessa edição, alguns números 

relativos ao mercado cultural sobressaem-se: 

 

• as atividades mais recorrentes referem-se a exposições de artesanato (85%), 

feiras de artes e artesanato (79%), festivais ou mostras de manifestação tradicional 

popular (65%) e concursos de dança (63%); 

• predomínio das rádios comunitárias como o meio de comunicação mais 

presente nos municípios brasileiros. Os meios de comunicação mais presentes nas 

diferentes regiões do país são a rádio comunitária (49%) e o provedor de internet 

(46%); 

• 5.292 municípios (95%) recebem o sinal da TV aberta; 

• 82 % dos municípios possuem videolocadora, 30% livrarias, 60% lojas de 

CD/DVD e 7% shopping centers (IBGE, 2007). 
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As condições das secretarias ou fundações municipais de cultura reveladas pela 

Munic (2006) revelam um estado fragilizado e carente de política pública continuada 

e direcionada: 

 

• 42,1% dos municípios informaram não possuir uma política cultural formulada; 

• os funcionários do órgão de cultura, aproximadamente 45% tem apenas 2º 

grau; 

• apenas 33,3% dos municípios investem em formação para o gestor do órgão 

de cultura – atualização profissional; e 

• aproximadamente 40% dos funcionários não têm vínculo empregatício. 

 

A falta de vínculo empregatício dificulta às Secretarias manter a memória 

institucional e a continuidade nos planos e programas de médio e longo prazo, 

revelando a necessidade de realização de concursos públicos para essas funções. 

 

Para as empresas culturais é imprescindível conhecer o mercado cultural e as 

políticas públicas que regem o setor para que possam atuar de forma orientada. A 

Munic, por exemplo, pode auxiliar com informações sobre canais para divulgação de 

serviços e quantitativo de equipamentos culturais. 

 

No cenário nacional, a Lei Rouanet é o mecanismo do Ministério da Cultura de 

incentivo fiscal à projetos culturais. As empresas de produção cultural muito a 

utilizam e, em 2010, um grande debate nacional foi instalado pelo MinC para 

promover alterações na legislação.  

 

As empresas, durante a pesquisa, posicionaram-se em relação às alterações da Lei 

Rouanet: 

 

“Tem um movimento para discutir a Lei Rouanet, mas está muito confuso. A cultura 

não é uma fórmula ‘dois mais dois é igual a quatro’. Quem merece ser apoiado, 

quem não merece? Quem merece 10%, quem merece ter 100%? Não sei... quem 

vai julgar isso aí? Quem vai dizer que tal artista é mais importante do que o outro? 

Vai ser uma comissão... Quem vai julgar isso ai? Está muito esquisito, mas o 

processo não pode parar”. (MARIA, 2010, s/p) 
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Após dezoito anos, as mudanças propostas buscam reduzir algumas distorções da 

lei que causam concentração de incentivo em determinadas regiões do país, por 

exemplo. Alguns produtores sentem-se ameaçados com as mudanças, pois foi 

criado o Fundo Nacional de Cultura, que, para acessá-lo, não são necessários 

intermediários. No novo modelo há maior flexibilidade nas cotas de patrocínio – 

foram criadas várias faixas de isenção: 40%, 60% e 80%. Não há uma faixa pré-

estabelecida de acordo com a linguagem artística, como anteriormente, o que 

preocupa os produtores, pois apenas após a aprovação do projeto se saberá a quota 

de incentivo.  A Cnic (Comissão Nacional de Incentivo a Cultura), composta de forma 

paritária por membros da sociedade civil e do setor público, estabelecerá os critérios 

para cada projeto. 

 

Se, por um lado, alguns produtores sentem-se ameaçados, outros querem 

mudanças, por acreditarem que o processo de aprovação dos projetos não é 

transparente. No entanto, como se pode perceber na fala de Daniela, os próprios 

produtores reconhecem a dependência das leis de incentivo fiscal. 

 

“Por um lado é bom, mas, por outro lado, acomoda muito só ficar esperando, 

esperando e a questão dos editais é uma forma democrática. Mas depende muito 

das pessoas que julgam. É uma panelinha ou não é? Acho que ainda tem muito a 

ser feito”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

O peso das leis de incentivo no orçamento das empresas de produção cultural de 

Salvador é altíssimo e reflete o cenário nacional, por isso, as alterações na 

legislação federal os preocupam. Os gestores foram questionados sobre qual o 

percentual do orçamento da empresa está vinculado a leis de incentivo. Abaixo o 

quadro com as respostas: 

 

Empresa A   70% 
Empresa B   10% 
Empresa C   30% 
Empresa D   70% 
Empresa E   90% 

                             
                                QUADRO 05: LEIS DE INCENTIVO X ORÇAMENTO DAS EMPRESAS 

             Fonte: a autora 
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Os números impressionam, pois, mesmo em casos de patrocínio direto, alguma 

parte do projeto pode estar vinculada à renúncia fiscal. O ex-ministro da Cultura, 

Juca Ferreira, chegou a admitir que “a Lei Rouanet fracassou no objetivo de trazer a 

almejada autossustentabilidade para o setor, que se tornou dependente da renúncia 

fiscal como se fosse o único instrumento capaz de viabilizar as atividades culturais. 

Os produtores teriam se acomodado com o patrocínio e deixado de buscar retorno 

financeiro” (VOLPATO; CALDEIRA, 2008). No entanto, é inegável a contribuição da 

Lei para o aumento no aporte de recursos para o setor e maior reconhecimento, por 

parte das empresas, da importância da cultura no cotidiano do indivíduo. 

“Acho que a gente tem que criar outros mecanismos, não ficar dependendo só do 

dinheiro público. Não dá para viver”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

Essa dependência expõe uma série de problemas do mercado cultural. Grande parte 

das empresas patrocinadoras recusa-se a investir em projetos culturais com recurso 

próprio, obrigando os produtores a elaborarem projetos para captação, muitas vezes 

adequados ao propósito dos patrocinadores. Por outro lado, os gestores culturais, 

talvez por falta de capacitação em gestão empreendedora de negócios e em 

projetos, não criam alternativas de negociação com os patrocinadores. Ficam 

focados em projetos de curto prazo, sem conseguir continuidade nos processos. 

 

As consequências desse ciclo vicioso são o alto risco orçamentário que ronda as 

produtoras, pois a perda de um patrocinador pode colocar em risco a própria 

existência da empresa. 

 

“Trabalha-se com risco calculado em determinados serviços: paga-se tudo da 

produção e só se recebe tempos depois. Então, é preciso ter crédito na praça, 

carteira de fornecedores com bom relacionamento, reserva no banco... Até 

empréstimo já peguei em banco para pagar um projeto cujo dinheiro demorou a 

sair”. (LUANNE, 2010, s/p) (grifo nosso) 

 

“A gente vive bancando a cultura, porque fiz um evento em março e fui receber o 

recurso agora. Já paguei os impostos da nota, os telefones e a equipe. Já gastei a 

gasolina do carro e, quando eu recebo, não deu, não cobriu... Então a gente está 

cansado de ficar financiando a cultura, porque os editais não cumprem com seus 
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prazos, e quantas vezes a gente põe dinheiro do bolso e quando sai o recurso, ele já 

desvalorizou. Acho que tem que ter respeito, é um prêmio que você ganhou e você 

tem o direito. Solta logo esse dinheiro!”. (DANIELA, 2010, s/p) (grifo nosso) 

 

Mas Terzian  acredita que não são apenas as regras das leis de incentivo que 

induzem esse quadro. Há também um  
 

       paternalismo, há pouca iniciativa e pouca postura proativa. Prefere-se 
esperar um patrocínio para a realização de seus projetos, no lugar de 
realizar um trabalho de planejamento e negociação de formas alternativas 
de realização. A principal causa desses problemas é a fatal de capacitação 
em gestão de negócios e gestão de projetos. (2005, p.114) 

 

Em muitos casos, o gestor garante, antecipadamente, o pagamento dos custos de 

produção com o recurso incentivado, para depender menos da bilheteria, reduzindo 

os riscos do projeto. Assim, pouco se faz para fidelizar o público. 

 

Espera-se que com as mudanças propostas na Nova Lei Rouanet, haja mais 

patrocínio direto e diversificação das formas de captação de recursos – públicos e 

privados –, com consequências positivas diretas para as empresas de produção 

cultural. 

 

 
                4.4.2 - A cena cultural estadual e municipal 
 
A Bahia deu ao Brasil importantes nomes da música popular brasileira, tais como 

Gilberto Gil, Raul Seixas e Dorival Caymmi. Ou, ainda, Glauber Rocha ao cinema 

brasileiro. E não apenas os precursores, mas uma nova safra deu à Bahia um lugar 

reservado no cenário cultural brasileiro. E não se pode esquecer que a Bahia guarda 

outras preciosidades da cultura brasileira, como o Pelourinho, patrimônio cultural 

tombado pela UNESCO, ou ainda a capoeira, jogo/dança de origem africana que foi 

incorporada à cultura brasileira com elementos locais. 

 

A efervescente cultura baiana também está sendo estudada e mensurada pela 

Secretaria Estadual de Cultura. Carlos Paiva, Superintendente de Promoção Cultural 

da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, explanou em entrevista como a 

economia da cultura da Bahia tem sido pensada pelo Poder Público.  Segundo ele, a 
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cultura aumenta o grau de coesão e a harmonia entre os agentes econômicos locais, 

e, por isso, a Secult tem trabalhado mensurando o tamanho dessa economia, seus 

modelos de negócios, gargalos e oportunidades (CULTURA DIGITAL, 2010). 

 

Uma série histórica – de 2007 a 2009 – dos investimentos dos Estados em Cultura 

aponta que a Bahia é o segundo Estado que mais investe em cultura no país, 

ficando atrás apenas de São Paulo. Em 2009, a Bahia investiu R$ 185,9 milhões em 

cultura, e São Paulo, R$ 690,4 milhões.  Em relação ao percentual que cada estado 

investe do seu orçamento total no setor de cultura, posição do Estado da Bahia varia 

entre o 6º e o 5º colocado. Os investimentos estão na base de 0,77% em 2010, 

0,87% em 2009, 0,82% em 2008 e 0,75% em 2007. No ranking anual de 

investimentos percentuais da despesa corrente na área cultural por região, a Bahia 

fica em segundo lugar, somente atrás do Maranhão. Os dados são dos Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), organizados pelo Partido da Cultura 

(PCULT, 2010). 

 

Esses números refletem a importância dada pelo governo do Estado à cultura e às 

parcerias realizadas com o governo federal, como por meio do Programa Mais 

Cultura. A partir do mapeamento realizado pela Secult é possível radiografar a 

realidade das empresas de produção cultural de Salvador. As fontes dos dados são 

pesquisas nacionais, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

A primeira informação para delinear esse cenário diz respeito ao número de 

estabelecimentos culturais no Estado, comparados aos números nacionais. Aqui 

estão incluídas as empresas de produção cultural, que mais à frente serão 

contabilizadas à parte. 
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Fonte: RAIS, 2009 

 
Tabela 01 - Número de estabelecimentos no total de atividades e no setor cultural 

Unidades da Federação, 2000 e 2008 

      

Estados 

Setor Cultural 
Taxa de Crescimento 

Total de Atividades Taxa de 

Crescimento2000 2008 2000 2008 

Bahia 6.423 11.242 75,0% 230.663 334.639 45,1% 

Brasil 156.998 277.735 76,9% 5.173.547 7.143.401 38,1% 

 

Os números revelam que os estabelecimentos culturais crescem mais do que 

aqueles do total de atividades e, quando há momentos de incerteza econômica, 

como a posse do presidente Lula em 2003, ou a crise econômica de 2008, o número 

de estabelecimentos comerciais cresce igual ao das demais empresas, revelando 

uma curva ascendente de crescimento contínuo.  

 

A crise de 2008 foi sentida nas empresas de produção cultural, pois nesse momento 

as grandes empresas cortam primeiramente recursos destinados à comunicação e 

patrocínio. 

 

“As ameaças têm sempre. Uma crise como essa foi uma grande ameaça porque a 

primeira coisa que as pessoas deixam de fazer é cortar propaganda. Não puderam 

deixar de fazer por completo a propaganda do produto em si porque não podiam 

deixar de vender, mas o patrocínio, sim, esse com certeza recebeu grande corte. E, 

como qualquer corte, ele não volta com o mesmo ritmo. Não é imediato. Nós tivemos 

um corte nos nossos projetos, cortes de valores de patrocínios, empresas que 

estavam na pontinha para entrar, recuaram. Então esse é o grande dilema da gente 

na área cultural, porque se você perde o patrocínio, custa muito caro para a 

empresa”. (AMAURI, 2010, s/d) 
 

Por meio dos dados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), é 

possível traçar uma série histórica do número de empresas de produção cultural no 

Estado da Bahia. Um dado mais focado do que é possível obter com a RAIS. Mas, 

antes, é preciso observar que a CNAE sofreu uma alteração entre os anos de 2005 
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e 2006. Até 2005 era CNAE 1.0, a que agregava mais as atividades. A partir de 

2006, passou a ser a CNAE 2.0, que desmembrou mais a classificação das 

atividades, permitindo um maior detalhamento. Assim, a classe 90.01-9, referente a 

Artes Cênicas, espetáculos e atividades complementares, que utilizamos para 

estabelecer o número de empresas de produção cultural no país e na Bahia é um 

desmembramento, e até 2005 estava agregada a outras atividades, por exemplo, a 

criação artística (90.02-7). 

  

Portanto, de 2000 a 2008, utilizou-se a classe 92312 (atividades de teatro, música e 

outras artísticas, bem como literatura) para determinar o número de empresas de 

produção cultural, e, a partir de 2006, passou-se a usar a classe 90.01-9, referente 

às Artes Cênicas, espetáculos e atividades complementares, haja vista que traz uma 

informação mais precisa. 

Tabela 02 - Número de empresas de produção cultural Brasil/Bahia 
 

Brasil e Bahia, 1998 a 2008 

Estados 
                      Empresas de produção cultural     

2000 2002        2004 2006  2008 

Brasil   8461          11960      13530 17628 19813 

Bahia 622 932        972 1295 1415  

Fonte: CNAE, 2000 - 2008 
 

É possível perceber que, em quase dez anos, o número de empresas de produção 

cultural manteve um crescimento contínuo, tanto em nível nacional quanto estadual, 

chegando, em alguns momentos, a crescer até 40%. 

 

O crescimento de 10% de empresas na Bahia, entre 2006 e 2008, é justificado pela 

Secult como reflexo da política de melhoria das formas de fomento à cultura, por 

exemplo, maior democratização do FazCultura. A partir de 2007, houve mais 

democratização do acesso, de modo que os recursos aumentaram de R$ 15 para 

R$ 30 milhões, e de 40 para 160 projetos aprovados, com aumento, aliás, das 

categorias. O acesso a esse mecanismo de incentivo é por meio de pessoa física ou 
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jurídica. Sendo o proponente pessoa física, é mais difícil o acesso e menor o recurso 

obtido, fato que leva os produtores a se formalizarem, constituindo empresa. 

Portanto, supõe-se que o aumento do número de empresas esteja ligado, ainda, ao 

incremento do FazCultura (DAMASCENO, 2010, s/p). 

 

Damasceno (2010) também ressaltou em entrevista que há uma rotatividade muito 

grande no segmento cultural. Apesar da ausência de pesquisas que comprovem, o 

que se percebe a partir da Secretaria de Cultura é que as empresas têm pouco 

tempo de vida, apresentando dificuldades para se manterem abertas. É o que se 

pode também aferir a partir das inúmeras dificuldades relatadas pelos gestores 

entrevistados nesta pesquisa. No entanto, afirmam que, nos últimos anos, com o 

aumento do número de eventos culturais, está sendo mais fácil manter a 

regularidade de negócios e, portanto, manter as empresas abertas. 

 

“Hoje o mercado de produção em Salvador está crescendo. Tanto é verdade que, 

anos atrás, a gente não tinha oportunidade concorrer em licitação pública para 

prestar serviço à Secretaria de Turismo, de Cultura, de Educação e ao Ministério da 

Cultura. Então, são eventos grandes, para 40, 50 mil pessoas. Apesar de o mercado 

estar crescendo e possibilitando que as pessoas tenham uma regularidade maior de 

oportunidade de trabalho e renda, ainda que informal, está possibilitando que as 

pessoas fiquem nessa área, porque, de repente, a pessoa tinha que arrumar 

emprego em algum lugar e sair da área da produção. Logo, acho que hoje esse 

leque se abriu muito. Você tem eventos de toda natureza, área corporativa... Área de 

eventos cresceu muito. Então, tudo isso é mercado de trabalho para o produtor 

cultural”. (LUANNE, 2010, s/p) 

 

Mas o mercado ainda é restrito, pois as sedes das grandes empresas 

patrocinadoras não estão em Salvador e, tão pouco, os departamentos de 

comunicação ou marketing cultural, que atendem a patrocínios. É sabido que, 

nesses casos, as empresas preferem investir os recursos destinados a 

relacionamento com comunidades nas cidades onde estão as sedes das empresas 

ou os maiores investimentos comerciais. 
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E quantos são os trabalhadores culturais no Brasil e na Bahia? A Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) fornece essas informações anualmente e abaixo 

é demonstrada a surpreendente taxa de crescimento entre 2000 e 2008. 

Tabela 03 - Número de ocupações no total de atividades e no setor cultural 
Brasil e Bahia, 2000 e 2008 

Estados 
Setor Cultural  Taxa de 

Crescimento

Total de Atividades Taxa de 

Crescimento2000 2008 2000 2008 

Bahia 84.823 150.972 78,0% 4.581.594 6.962.144 52,0% 

Brasil 1.623.674 2.709.534 66,9% 65.629.892 92.394.585 40,8% 

Fonte: PNAD 2008 

Acompanhando o crescimento do número de empresas do setor cultural, o número 

de profissionais no setor também cresceu em ritmo maior do que a economia em 

geral, no período consultado e com taxas altíssimas, como 78% de crescimento na 

Bahia, entre 2000 e 2008. Nesses dados estão incluídos os produtores culturais, 

mas não apenas eles, como também bailarinos, artistas visuais, artesãos, escritores, 

web designs, arquitetos, que atendem à classificação da PNAD. 

 

Outros dados surpreendentes também podem ser retirados da PNAD, por exemplo, 

a taxa de informalidade do setor. Segundo a pesquisa realizada em 2008, apenas 

11,3% dos 150.972 trabalhadores do setor cultural na Bahia realizavam a atividade 

com carteira assinada. Os trabalhadores por conta própria representavam 50,9%, o 

que comprova a percepção dos gestores entrevistados e a afirmação de que esse é 

um setor gerador, não apenas de emprego, mas também de trabalho e renda. Cabe 

aqui ressaltar a importância da promoção de políticas culturais em parceria com o 

Ministério do Trabalho, por exemplo, para atender a um mercado heterogêneo e 

estimular a profissionalização de pessoas que queiram atuar no setor cultural. 

 

Esses números refletem também um cenário mais amplo, no qual, em 2008, apenas 

21,3% da população ocupada soteropolitana era constituída por empregados com 

carteira assinada (PNAD, 2008). 
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“A cultura está começando a se profissionalizar, está engatinhando, mas ainda é 

informal. O que eu percebo é que as pessoas ainda têm aquele ranço, uma 

vergonha de tratar seu produto como um produto mesmo, de venda. Não digo que 

tenha que ser comercial demais, fazer qualquer coisa para vender, mas que você 

tenha um bom produto que você possa vender para viver dignamente dele. Ainda 

sinto que as pessoas têm medo de tratar como um produto cultural, para ter retorno, 

para você, para o técnico, para o teatro, para todo mundo”. (DANIELA, 2010, s/p) 

 

“Sim, está se profissionalizando e lhe digo que existem profissionais e profissionais, 

como em todas as áreas. É um mercado novo pela sua natureza, por ser tão jovem, 

ainda é informal. Mas eu acho que o erro da informalidade está muito mais na 

postura do profissional do que no lugar daquela atividade, que hoje já tem revistas, 

profissionais que estão aí teorizando, reunindo e organizando essa informação”. 

(LUANNE, 2010, s/p) 

 

O perfil do setor cultural acima identificado foi também percebido em Belo Horizonte, 

em 1998, na pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, sobre o mercado de 

trabalho local: 
 

      As atividades culturais também abrigam proporção maior de autônomos e 
de assalariados sem carteira assinada do que o conjunto das demais. É um 
mercado de trabalho mais sujeito à instabilidade, à burla e a jornadas de 
trabalho mais reduzidas, que sugerem dificuldade de encontrar ocupação 
com jornada maior e também o exercício de múltiplas tarefas. Por outro 
lado, no caso dos autônomos, os indivíduos são donos de seu tempo e da 
organização de sua atividade, trabalhando em grande parte na própria 
residência. O segmento dos autônomos, no entanto, é bastante 
heterogêneo. Nele tem grande peso as ocupações tipicamente culturais 
(artistas plásticos, compositores, fotógrafos etc.), que apresentam nível de 
escolaridade e capital mais alto, e possibilidade se utilizar instrumentos 
elaborados, bem como as atividades artesanais que são exercidas muitas 
vezes em condições precárias (SANTANA; SOUZA, 2001, p.38). 

 
Alguns dados referentes ao perfil desse trabalhador também podem ser extraídos da 

pesquisa, como 11,2% que possui curso superior e 8,7%, que recebe mais de cinco 

salários mínimos. 

 

Os produtores culturais, por sua vez, podem ser mensurados por meio da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), de 2002, que aponta que no ano 2000 

havia 2.305 produtores culturais na Bahia e, em 2008, 6.359. Dados que comprovam 
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a percepção dos gestores e justificados, inclusive, pela criação do curso de 

Produção Cultural, na Universidade Federal da Bahia, um dos dois únicos do país. 

 

Em função de todos esses dados é possível dizer que o investimento em cultura, 

comprovadamente, resulta em crescimento econômico para o país e que o estado 

da Bahia está na vanguarda dos investimentos e da profissionalização do setor. 

 

Entretanto, apesar da riqueza cultural presente na cidade, ainda há insuficiência de 

espaços para espetáculos e shows. Alguns produtores reclamaram dessa carência: 

 

“A gente ouve falar que Salvador não tem uma casa de show. Por que ninguém se 

juntou ainda para fazer uma casa de show? Por que competem entre si? Sim, tem 

muito disso ainda. Ou porque não teve oportunidade? O culpado ninguém sabe. E 

se você for ver, é um grande absurdo. A gente exporta muita coisa em termos de 

cultura, inclusive, e não tem uma casa de show, com espaço bacana, 

estacionamento bacana. E tem um paradoxo: há teatros sendo fechados”. (AMAURI, 

2010, s/p) 

 

Completando o cenário político, é preciso registrar que a Prefeitura de Salvador não 

possui, hoje, nenhum mecanismo de incentivo à cultura na cidade. A ausência da 

Prefeitura nesse setor também é sentida pelos produtores de forma contundente: 

 

“Essa Prefeitura e nada é a mesma coisa. É uma **, vou te dizer. Hoje a gente não 

tem uma Secretaria Municipal de Cultura que fortaleça, e até a lei sumiu, ninguém 

faz nada... Sinceramente, a gestão desse Prefeito que está aí me dá mesmo uma 

agonia” (DANIELA, 2010, s/p). 

   

As políticas públicas culturais do Estado e da Prefeitura (ou a ausência delas) têm 

reflexos diretos nos hábitos de consumo cultural das famílias soteropolitanas. Em 

Salvador, cidade litorânea, com altos índices de desigualdade social, a prática 

cultural de ir ao shopping é maior do que a ida à praia, como atestou pesquisa 

constante do anuário Cultura em Números, do Minc (2009): 
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 PRÁTICAS CULTURAIS – SALVADOR 
Em porcentual 

Amostra total  100,0
%  

Ouvir música  46,0  

Reunir-se com os amigos  29,0  

Ler livros  24,0  

Ir ao shopping center  22,0  

Ir à praia/Lagoa  19,0  

Sair para beber/Ir a bares  15,0  

Praticar algum esporte  14,0  

Jogar games (Videogame ou no 

computador)  
11,0  

Sair para dançar  9,4  

Ir a restaurantes/Sair para jantar  9,2  

Ir ao cinema  8,0  

Ir a shows/Concertos musicais pagos 

em casas de  

espetáculos  

8,0  

Jogos de mesa/Baralho  7,8  

Fotografia  7,1  

Cozinhar/Atividades de culinária  6,0  

Ir a clubes  5,8  

Ir à academia de ginástica  5,3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 06: PRÁTICAS CULTURAIS EM SALVADOR/BA 
           Fonte: IBOPE/Cultura em Números (2009, p. 145) 

 
 

Alguns gestores já sentiram a necessidade de investir na formação de platéia em 

Salvador, pois como comprova a pesquisa, o público do teatro, dos espetáculos e do 

cinema ainda é pequeno se comparado ao total da população consumidora:  

 

“Acho necessário investir em formação de platéia. Um reflexo disso são os tíquetes 

médios aqui do teatro que são muito aquém dos valores que são praticados em Rio, 

São Paulo, Brasília. E, mesmo assim, você tem dificuldade de lotar um teatro em 

Salvador. A não ser que seja uma peça com um artista da Globo, é difícil lotar o 
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teatro em Salvador, com espetáculo baiano, artistas baianos. A gente precisa formar 

o público que vai consumir nossos produtos lá na frente”. (ANTONIO, 2010, s/p) 

 

O consumo cultural por classe e por faixa etária, em Salvador, também consta no 

anuário: 
 

Tabela 04 - Consumo cultural por classe em Salvador 
 

Consumo cultural por classe – em porcentual (%) 

Classe  Jornal  TV aberta  

 TV por 

assinatura   Revista   Cinema  Internet  Rádio  

A/B   59 88 32 64 29 61 61

C   34 92 7,7 43 8,7 21 62

D/E   18 89 -  26 3,3 5,4 63

Fonte: Ibope/Cultura em Números (2009, p.139) 
 
 
 
 

Tabela 05 – Consumo cultural por faixa etária 
 

Consumo cultural por faixa etária – em porcentual (%) 

Faixa 
etária Jornal TV 

aberta 
TV por 
assinatura Revista Cinema Internet Rádio 

12-19   27 94 14 52 20 38 65
20-24   38 91 14 49 21 40 67
25-34   39 90 13 48 16 33 62
35-44   41 89 14 42 9,4 25 60
45-54   42 88 13 38 7,3 21 60
55-64   38 87 14 34 5,5 11 57

Fonte: IBGE/Cultura em Números (2009, p.139) 
 
 
 
 

 4.5 – A sustentabilidade das empresas de produção cultural de Salvador 

Como anteriormente afirmado, as empresas de produção cultural têm pouca 

estabilidade financeira, resultando no fechamento da organização em poucos anos. 

Por conta disso, para esta pesquisa, foi considerado como fator de sustentabilidade 
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mais de cinco anos de existência da empresa. Esse critério foi determinante para 

sua inclusão na pesquisa. 

 

Das cinco empresas pesquisadas, a quase totalidade tem 10 anos ou mais de 

fundação, como aponta o quadro x. 
 
 
 

 Empresa Tempo de 
fundação 

A 19 anos 
B 16 anos 
C 17 anos 
D 08 anos 
E 10 anos 

 
 
 

 
 
 
 
 
                QUADRO 07: TEMPO DE FUNDAÇÃO 
                                  Fonte: a autora 

  
As estratégias implementadas pelas empresas também são destaque para 

assegurar a sobrevivência das mesmas no mercado. A principal, percebida nas 

entrevistas, é, atualmente, estabelecer parcerias. Para as empresas de produção 

cultural, constituir parcerias com fornecedores e outras organizações é crucial para 

sobreviver no competitivo mercado. Os gestores, quando perguntados sobre a 

importância da parceria no dia a dia da empresa, responderam: 

 

“Essa pergunta é muito importante agora. Mais do que nunca estamos chegando ao 

consenso de que é necessária essa rede, ela é fundamental. A gente foi muito 

‘umbigo’ uma época, porque não dava tempo para nada, não é nem porque você 

não queria dividir aquela ideia com o outro, mas é porque não tinha muito tempo. 

Hoje a gente já está discutindo com o concorrente, fazendo em parceria com outras 

produtoras, considerando o que cada uma tem de expertise. A gente faz muitas 

parcerias com outras cidades em relação às produções. Aqui em Salvador, além 

dessa parceria, estão surgindo outras relacionadas a projetos que a gente está 

discutindo em rede a sua formatação”. (AMAURI, 2010 s/p) 

 

“Sim, praticamente com todas as produtoras de Salvador a gente tem parceria, e o 

peso é grande. 
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Em função disso, a gente deixou de lado, por um tempo, os nossos projetos próprios 

aqui. A gente tem parceria com diversas produtoras, que demandam muito a 

estrutura da gente”. (MARIA, 2010, s/p) 

 

“As parcerias são mais de fora da cidade. Daqui são, em geral, com fornecedores”. 

(DANIELA, 2010, s/p) 

 
“Sim. É uma coisa muito eventual. Não é constante ou significativo”. (LUANNE, 

2010, s/p) 
 

Das cinco, apenas uma disse que faz poucas parcerias,  minimizando a importância 

dessa estratégia. É possível inferir que parte das dificuldades financeiras dessa 

empresa seja fruto da falta de visão de mercado, da possibilidade real de aumento 

de negócios ao estabelecer parcerias com outras produtoras.  

 

Por outro lado, as empresas que mais enfatizaram a importância da parceria foram 

as que mais financeiramente se apresentaram sustentáveis. Mas, ainda assim, 

percebe-se que o leque de parceiros é maior que o percebido pelas organizações, 

que atualmente realizam parcerias, em especial,com outras produtoras. Limeira  

ressalta a importância do estabelecimento de uma rede de parceiros: 
 

      Hoje a sobrevivência de qualquer organização ou empreendimento depende 
de usa capacidade de concretizar parcerias e alianças estratégicas com os 
diversos segmentos da sociedade, como órgãos do governo, empresas 
privadas e, principalmente, as comunidades e o público, que lhe dão sentido 
e razão de ser. (...) Isso requer uma gestão profissional de marketing, como 
meio para criar relacionamentos e vínculos duradouros com o público-alvo e 
os grupos de interesse. (LIMEIRA, 2005, p. 129-130) 

 
A empresa que consegue realizar parcerias com organizações patrocinadoras, em 

longo prazo, esforça-se para mantê-la, pois o mercado está se diversificando e 

crescendo: 

 

“Quem tem empresas parceiras está segurando com unhas e dentes. Porque não 

está fácil”. (CECÍLIA, 2010, s/p) 

 

Como anteriormente colocado, a autora Patrícia Léon (2001) apontou os quatro 

pilares financeiros e administrativos necessários à sustentabilidade de uma 
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organização. Em consonância com isso, contrapõem-se as falas dos gestores para 

delinear melhor o status quo das empresas em relação a sua sustentabilidade: 

 

1)  Planejamento estratégico: 
 

“Mas nem sempre foi assim, a gente passou muito tempo fazendo de tudo. Chega 

uma hora que para crescer é preciso fazer isso, não se pode tomar conta de tudo. 

Isso aí em qualquer modelo, você tem realmente que delegar. Se você não 

consegue delegar, não consegue dividir as tarefas, as responsabilidades dentro da 

empresa, você atrofia. Você não consegue crescer. Então é isso que a gente 

conseguiu fazer aqui. A gente se comunica e se ajuda, muitas vezes, existe um 

gargalo no processo, mas cada um com suas responsabilidades”. (MARIA, s/p) 

 

Não há receita de sucesso. Cada empresa precisa encontrar seu caminho e esse é 

um exemplo. A empresa de Maria tem cinco sócios e por dois anos foi possível 

dividir as tarefas do dia-a-dia entre eles. Mas, para crescerem foi preciso planejar de 

forma estratégica o futuro da empresa: ou eles cresciam, ou seriam engolidos pela 

concorrência. A demanda em ascendência alertou-os para a necessidade de 

aumentar a equipe e se dividirem em setores definidos, para não sobreporem ações.  

 

2) Diversificação da renda: 
 

As empresas passaram a perceber, nos últimos anos, a necessidade de ampliar o 

leque de serviços prestados, pois, ao focarem apenas em uma linguagem, têm 

menos chances de sobreviver no mercado. Poucas empresas trabalham com 

somente uma linguagem, por exemplo, as de audiovisual, no entanto, oferecem 

diferentes serviços relacionados a essa linguagem, tais como filmes de curta e longa 

metragem, documentários, vídeos publicitários e educacionais, entre outros. 

 

“A gente tem que oferecer um mix, porque elas têm clientes diversos, enfim, elas 

querem apoiar a cultura como um todo, elas não querem apoiar só a música. Enfim, 

quanto mais a gente se diversificar, mais a gente vai conseguir oferecer para os 

clientes da gente. Não pensando o cliente como o público consumidor de cultura, 

mas o cliente como as empresas patrocinadoras que querem incentivar a cultura. 
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A gente procura diversificar os projetos em função de uma estratégia nossa, porque 

a gente quer posicionar a marca como uma coisa diferenciada das demais 

produtoras de Salvador. A gente está sempre procurando diversificar porque a 
gente sabe que a gente precisa se proteger também”. (MARIA, 2010, s/p) (grifo 

nosso) 

 

Patrícia Léon diz que pelo menos 60% da renda de uma organização deve vir de 

cinco fontes diferentes e, na prática, é o que não está acontecendo com as 

empresas do ramo de produção cultural: 

 

“(...) Mas para grandes projetos que são os que me interessam mais, eu quero até 

fazer menos para poder fazer mais, e mais consistente. Quero focar mais. Três ou 

quatro bons projetos dão para sustentar a empresa”. (DANIELA, s/p) 

 

É importante ter focos de atuação, mas não se pode perder de vista a necessidade 

de uma carteira maior de clientes, pois, apesar de “três ou quatro bons projetos” 

sustentarem a empresa, a perda de um cliente se tornará muito significativa para o 

orçamento da empresa. Em Minas Gerais, em 2007, a empresa Cultura em foco8 

tinha três significativos clientes em sua carteira: Fundação Belgo Mineira, Fundação 

Vale e BPH Billiton. Atuava em cerca de 40 cidades do país, geria projetos culturais 

de aproximadamente R$ 4 milhões e tinha por volta de 60 funcionários, além de uma 

estrutura arrojada, que incluía equipamentos de sonorização e estrutura de 

montagem de show, tais como palcos, lonas de circo, etc.  

 

Em 2007, mudanças na gestão da Fundação Belgo refletiram nos projetos e a 

empresa Cultura em Foco a perdeu como cliente. Em 2008, o mesmo motivo levou à 

perda da Fundação Vale como cliente. Apenas a BPH permaneceu no quadro de 

clientes da produtora, refletindo em uma imediata perda de capital, demissão de 

cerca de 40 funcionários, venda de grande parte de seus equipamentos e mudança 

de sede para redução de custos, a fim de a empresa não declarar falência. 

 

                                                            
8 Nome fictício para preservar a identidade da empresa. 
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3) Administração e Finanças Saudáveis 
 

É interessante perceber que a mesma gestora, Daniela, que afirmou que poucos e 

bons projetos sustentariam a empresa, quando questionada se um projeto mal 

sucedido poderia colocar em risco sua empresa, ela alegou que sim. As 

consequências da má administração de um projeto cultural podem colocar em sérios 

riscos a empresa. A dependência das leis de incentivo é um dos problemas 

atrelados, pois, para ter seu projeto aprovado como proponente, é necessário que a 

empresa esteja com toda a documentação regularizada, por exemplo, o pagamento 

de impostos (ISS9, INSS10, etc.) e prestação de contas do projeto anterior (caso 

tenha) aprovadas. 

 

O contrato com o cliente, visto anteriormente, também é frágil, pois o período é 

curto, muitas vezes, anual, e mudanças nas finanças ou na gestão da empresa do 

contratante influenciam diretamente os contratos com as empresas de produção. A 

máxima empresarial de que problemas financeiros de uma empresa afetam 

primeiramente a comunicação, aplica-se também a patrocínios culturais. 

 

“Um projeto mal sucedido pode colocar a empresa em risco porque você fica mal 

visto”. (DANIELA, 2010, s/p) 
 
 “Um projeto mal administrado ou mal executado coloca a empresa em risco. Por 

isso, a preocupação da gente com a idoneidade e com a qualidade. Logo de cara, se 

a gente for um proponente de projeto e ele for um projeto de lei,  trava tudo. Trava 

nosso CNPJ11 e nada mais funciona. Fora a repercussão, a imagem...”. (MARIA, 

2010, s/p) 

 

“Projeto mal sucedido pode colocar em risco totalmente a empresa. Aliás, é o que 

mais acontece. É o que ocorre com muitos produtores. É muito frágil. De repente, 

você vê o cara aí, numa boa, e de repente tá na lona”. (CECÍLIA, 2010, s/p) 

 

                                                            
9 Imposto Sobre Serviço. 
10 Instituto Nacional do Seguro Social – imposto pago a este órgão para fins de aposentadoria. 
11 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
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“Depende da dimensão do projeto, mas um projeto mal sucedido é péssimo, porque 

nossa área ainda é pouquíssimo reconhecida. Matérias de jornais não citam o 

produtor se tudo deu certo, mas, se algo deu errado, sai em destaque o nome dele”. 

(LUANNE, 2010, s/p) 

 

 

4) Geração de renda própria 

 

Esse pilar está mais relacionado a organizações do terceiro setor, mas, 

indiretamente, aplica-se às empresas de produção cultural ao relacioná-lo com a 

necessidade das empresas terem seus próprios projetos, inclusive, como 

proponente, a fim de apresentarem às empresas clientes, e não apenas aguardarem 

propostas do cliente. Isso garante mais liberdade às produtoras na captação dos 

mesmos. 

 

 

Além dos quatro pilares apontados por Léon, é possível identificar outras estratégias 

nas falas dos gestores, adotadas pelas empresas para sobreviverem: 

 

- Abrangência: aumentar a área de atuação é uma estratégia adotada pelas 

empresas de produção que estão há mais de cinco anos no mercado. A aprovação 

de projetos na Lei Rouanet permite isso com mais facilidade, uma vez que o projeto 

aprovado pode ser apresentado a qualquer empresa (que atenda aos critérios da 

Lei) localizada em qualquer ponto no território nacional. Das cinco empresas, quatro 

afirmaram realizar projetos em nível nacional. Duas delas, com mais frequência e até 

mesmo realizando parcerias em nível nacional ou internacional com outras 

organizações. 

 

- Comunicação: apenas uma empresa apontou a comunicação institucional como 

fator estratégico. As empresas, mesmo com muitos anos de mercado, ainda têm 

dificuldade de perceber a necessidade de realizarem a comunicação institucional. 

Na maioria dos casos, a divulgação da empresa é apenas nos créditos dos projetos. 
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“A gente quer ser mais conhecido institucionalmente mesmo. E aí, a gente resolveu 

investir em comunicação, voltada para o mercado de produção cultural e não para o 

consumidor final. Por outro lado, a gente faz questão de assinar os eventos em que 

a gente é parceiro, faz questão que a logomarca da D12 esteja lá na realização, mas 

é mais uma comunicação voltada para o mercado de produção cultural – para as 

produtoras, os patrocinadores. Esse é o público da gente. E esse é o público que a 

gente quer atingir com o site, com a assessoria de imprensa, então, por isso, a gente 

resolve colocar uma pessoa para tratar só disso aqui”. (MARIA, 2010, s/p) 

 

A fala de Maria demonstra, inclusive, uma clareza de quem é o seu público cliente e 

de como pode aumentar a carteira de clientes. Nos depoimentos dos demais 

gestores, o tema comunicação não foi citado por nenhuma delas.  

 
- Captação de clientes: percebe-se grande fragilidade das empresas em 

estabelecer estratégia de captação de clientes. Muitas vezes, espera-se que o 

cliente, por indicação ou por ter visto outros trabalhos da empresa, procure-a com 

uma proposta. Poucos gestores relataram que elaboram projetos e vão a busca de 

novos clientes. 

 

 “Existem duas formas. Você conhece o cliente que diz querer entrar nesse mercado 

e você estuda o perfil dele, apresenta um projeto de acordo com esse perfil. Ou  o 

contrário, você desenvolve o projeto e vai fazer uma prospecção, qual a empresa 

que é a cara desse projeto. Você tem que saber para não dar um fora e chegar na 

empresa propondo um projeto que não tem nada a ver com ela. A empresa diz que 

você não conhece nada dela. Você estuda um pouco o cliente. Quando ele faz 

aniversário, detalhes estratégicos... você ganha ponto pra caramba”. (AMAURI, 

2010, s/p) 

 

Ainda em relação aos clientes, é preciso ter em mente que as empresas de 

produção cultural possuem dois tipos de cliente: a empresa contratante e o público 

dos shows, espetáculos. Esse último raramente é lembrado pelos gestores e essa 

discussão foi levantada no capítulo 2. 

                                                            
12 Identificação da empresa nesta pesquisa. 
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- Responsabilidade social: as empresas de produção cultural de Salvador ainda 

não exercem ações regulares relacionadas à responsabilidade social. Apenas duas 

relataram ações nesse sentido. Um dos gestores alegou doar a bilheteria de um 

projeto musical para instituições sociais indicadas pelo cliente, de modo a organizar 

a festa de confraternização de final de ano da empresa em uma creche. Outro gestor 

apontou doar alguns ingressos de produções suas para associações da melhor 

idade, ou realizar uma sessão exclusiva para eles. Com exceção do caso citado de 

doação da bilheteria do show, as demais ações são pontuais e confirmam que ainda 

não há prática instituída pelas organizações. 

 

Autores contemporâneos afirmam que é preciso integrar as ações sociais das 

empresas aos sistemas de gestão, entendê-las como parte integrante da vida de 

uma organização, na medida em que legitimam a empresa na sociedade. 

 

Marques et al (2004), citados anteriormente, consideram a relação das organizações 

com seus stakeholders, e afirmam que isso é parte essencial para a sustentabilidade 

das empresas. O Instituto Ethos, que mobiliza empresas para a gestão socialmente 

responsável, afirmou que 
 

      A gestão empresarial que tenha como referência apenas os interesses dos 
acionistas (shareholders) revela-se insuficiente no novo contexto. Ela requer 
uma gestão balizada nos interesses e contribuições de um conjunto maior 
de partes interessadas (stakeholders). A busca de excelência pelas 
empresas passa a ter como objetivos a qualidade nas relações e a 
sustentabilidade econômica, social e ambiental (INSTITUTO ETHOS, 2000, 
p. 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

5. AO FECHAR DAS CORTINAS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
As empresas de produção cultural estão no centro das disputas internas do campo 

cultural ao tornarem os bens simbólicos uma produção coletiva, como afirmado por 

Bourdieu. Essas empresas, juntamente com outros “banqueiros culturais”, 

transformam bens simbólicos em produtos culturais, corroborando um avanço da 

mercantilização sobre esses bens, iniciado há algumas décadas. No entanto, esse 

avanço não é de todo nocivo, pois permite às artes chegarem ao grande público, 

conforme defendido por Walter Benjamim.  

  

Contudo, ao chegar ao grande público é preciso gerenciar essa produção e isso tem 

representado um desafio para os gestores culturais, pois precisam gerenciar bens 

que são portadores de promessas subjetivas, por exemplo, levar ao espectador 

emoções, que não são valorizadas por serem úteis, e sim, porque proporcionam 

“status”. A busca desta pesquisa foi traçar um perfil dos bastidores das empresas de 

produção cultural e responder como são gerenciadas essas empresas. 

 

A gestão das organizações de produção cultural apresenta características 

singulares, com gestão, muitas vezes, executada por artistas, elaboração coletiva de 

projetos, microempresas ao invés de grandes companhias, poucos funcionários e, 

em grande parte, temporários.  

 

O empreendedorismo dos gestores culturais é muito ressaltado nas entrevistas 

realizadas, um “faz-tudo” dentro da empresa: ele cria o projeto, capta investimentos, 

executa parte do projeto e finaliza com a prestação de contas, além de desenvolver 

estratégias para o negócio, mediante afirmado por Limeira (2009). No entanto, 

conforme abordado no capítulo dois, esse modelo empreendedor é igualmente 

sujeito a muitos riscos e a empresa precisa estar preparada para absorver as 

contradições que podem resultar desse modelo. 

 

O gestor cultural que se dispõe a realizar atividades de organização e gestão da 

cultura está sujeito a desafios diários devido às características intrínsecas do 

mercado cultural: pré-demanda inexistente, sazonalidade de projetos, gestão de 
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recursos humanos intermitentes; mão de obra pouco capacitada, dependência de 

leis de incentivo à cultura; entre outros. 

 

A falta de um modelo de gestão adequado a essas características particulares 

conduziu a pesquisa a explorar modelos que mais se aproximariam do atendimento 

das necessidades dessas empresas, além de lançar mão de entrevistas com 

gestores culturais do mercado soteropolitano. Os entrevistados permitiram traçar um 

panorama sobre a cena da produção cultural de Salvador relacionada à elaboração 

e à gestão de projetos culturais. 

 

O estudo de modelos de gestão aplicados às empresas de produção cultural revelou 

a natureza singular do ambiente intraorganizacional em que a gestão das mesmas 

ocorre, passando de uma relação entre uma organização e seu ambiente a outra em 

que a organização está inserida em ambientes onde há sobreposição de discursos. 

 

A concepção que trata a organização como agir organizacional – Maggi (2006) – se 

aplica muito bem ao caso das empresas de produção cultural, uma vez que a 

pesquisa demonstrou o processo de decisão e a prática diária dos gestores culturais 

contribui significativamente para determinar/alterar a estrutura dessas empresas, 

sem se limitar a uma concepção de organização predeterminada.  

 

Mediante afirmado pelos autores Lawrence e Philips (2009), a dificuldade de 

gerenciar as empresas de produção cultural, deve-se ao fato de que o foco da 

gestão não está na produção eficiente dos bens, mas sim na manutenção de uma 

organização que precisa produzir e vender significados. A gestão de aspectos 

simbólicos dos bens e produtos representa um desafio, pois eles precisam ser 

sustentáveis e valorizados pelos consumidores em longo prazo. O mercado cultural, 

por sua vez, exige que os gestores estejam atentos, não apenas aos aspectos 

subjetivos da cultura e dos bens simbólicos, mas também às regras da economia, do 

marketing e da política, haja vista que são indissociáveis. 

 

No entanto, a análise do ambiente no qual estão inseridas as empresas mostrou que 

o mercado cultural é promissor, crescendo mais que outros setores da economia e, 

portanto, que vale investir em produção cultural na cidade de Salvador. Mas, antes, 
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é necessário um planejamento em médio e longo prazo que tem sido buscado pelos 

gestores culturais, mas nem sempre alcançado. 

 

É necessário aos gestores culturais a busca por ferramentas de gestão que os 

auxiliem no cotidiano da profissão. É preciso ultrapassar a barreira da incerteza para 

a gestão competente de recursos e de profissionais, aliando isso a uma visão 

empresarial clara que transforme projetos em negócios de sucesso. Aos poucos, a 

visão empresarial precisa prevalecer sobre o empreendedorismo excessivo, pois a 

profissionalização aumentará a demanda do próprio setor.  

 

Alguns caminhos indicados para enfrentar esses desafios podem ser apontados ao 

final desta pesquisa. A construção de um mercado mais ético e com mais 

estratégias para captação de recursos é necessário para que a dependência das leis 

de incentivo seja reduzida, ao se construir políticas públicas estruturantes para o 

setor, com incentivo à diversificação de fontes de financiamento.  

 

As parcerias entre as empresas também começam a ser mais valorizadas pelas 

próprias produtoras, reconhecidas como estratégias para o crescimento das 

organizações. Para além das parcerias, é preciso pensar a produção cultural 

conectada a outras profissões que a tangenciam, como a administração, o 

jornalismo e a educação. Dessa forma, será possível agregar subsídios à atividade 

para torná-la mais profissional e ampliada. 

 

Espera-se que cada projeto cultural deixe de ser apenas um instrumento para 

colocar um produto cultural no mercado e passe a atender, de fato, às necessidades 

de acesso à cultura da população, dando retorno, não apenas ao patrocinador e à 

mídia, mas também ao público, em uma convergência de interesses.  

 

O setor cultural hoje exige políticas consistentes para o seu desenvolvimento, e o 

público está disposto a pagar pelos serviços das produtoras, desde que lhe sejam 

ofertadas produções culturais com significativo valor. O crescimento do setor em 

Salvador é contínuo e promissor, principalmente em função da ampliação dos 

recursos públicos para a cultura, das parcerias realizadas pelo Estado com o 

governo federal e da reconhecida efervescência cultural baiana. 
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Os investimentos públicos precisam ser direcionados também para as necessidades 

desses gestores, ao ofertar cursos de gestão, a fim de preparar esses profissionais 

importantíssimos na cadeia produtiva da cultura, e para a criação de indicadores que 

possam medir e direcionar a ação dos gestores e os investimentos públicos desse 

setor que lida com produtos de grande valor simbólico. 

 

A incerteza persistente é uma companheira cotidiana do gestor cultural, mas o 

desafio de superá-la está posto.  

 

Espera-se que, com esta pesquisa, algumas contribuições tenham sido dadas ao 

apresentarem-se dados ainda não sistematizados sobre a presença dessas 

empresas em Salvador e ao discutirem-se as dificuldades cotidianas no processo de 

gestão das empresas, a partir de relatos dos próprios gestores. Dificuldades que não 

são exclusivas dos soteropolitanos, mas que se percebe similaridade em outros 

Estados. 

 

Neste trabalho, não foi possível ampliar o estudo para outras empresas que tenham 

foco em determinadas áreas, tais como audiovisual ou artes cênicas, podendo ser 

objeto de pesquisa de futuros estudiosos. Finalmente, acredita-se ter sido dada uma 

contribuição significativa com este primeiro estudo realizado em Salvador sobre a 

gestão das empresas de produção cultural da cidade, e um dos poucos realizados 

no país, tendo por base entrevistas com os próprios sujeitos da pesquisa. Uma 

contribuição não apenas para o meio acadêmico, mas, ainda, para os próprios 

gestores culturais. 
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