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Resumo 

 

O desenvolvimento econômico de uma região, município ou cidade depende de 

muitos fatores, mas com certeza, trabalhar a identidade e as vocações de um lugar, difundir 

estas marcas de diversidade representa uma ação básica e fundamental, quando se deseja 

crescimento e geração de renda. 

Muitas Células Brasileiras (regiões, municípios, cidades, bairros, locais temáticos) 

cresceram através da via cultural, que extrai da história, da identidade, vocação, produtos e 

serviços típicos, os conteúdos para o desenvolvimento econômico, sobretudo social. A 

maioria das pessoas, principalmente turistas e investidores, são atraídos para uma região 

pela sua identidade cultural.  

Com certeza, não existe nenhum lugar, por mais distante que esteja dos grandes 

centros, que não possua características típicas e diferenciais a serem exploradas como 

temas para o desenvolvimento local. A cultura e a história estão sempre presentes, muitas 

vezes são óbvias (não exploradas devidamente) e em outros casos se encontram na forma 

latente, prestes para acontecer. Estes conteúdos despertam as pessoas para unidade, mexem 

com a emoção, desenvolvem a auto-estima, fortalecem os laços familiares, fixando o 

indivíduo no lugar, além de gerar empregos e elevar a qualidade de vida local. A criação de 

PÓLOS DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL traz para as Células de Atuação 

benéficos sociais e econômicos para todos os negócios.  
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1 CÉLULA DE ATUAÇÃO 

 

Células podem ser regiões, municípios, cidades, bairros, locais temáticos, corredores 

históricos, ruas, recantos e lugares. Representa o espaço físico onde pretendemos implantar 

o Pólo. 

 

 

2 FINALIDADE 

 

Criar Pólos de Empreendedorismo Cultural em Células de Atuação pré-definidas, 

através da ampla participação das lideranças comunitárias e dos agentes culturais, públicos 

e privados, com interface com outros profissionais que trabalham em parceria com o setor 

da cultura, como nas áreas do turismo, artesanato, educação, terceiro setor, gastronomia 

típica, ciência e tecnologia, comunicação, meio ambiente, lazer, moda, varejo, 

entretenimento e outros.  

Quando associamos a área cultural a outros setores de desenvolvimento ela ganha 

força de mercado, isto porque a cultura agrega valor e conteúdo às marcas de todos os 

empreendimentos.  

 

4 POTENCIAL DO MERCADO CULTURAL 

 

A cultura pode ser trabalhada como atividade artística em si, com base na vocação 

de uma Célula de Atuação. Exemplo: Projeto Portas Abertas de Santa Tereza, circuito de 

artesanato e artes plásticas, localizado no bairro de Santa Tereza no Rio de Janeiro, que 

atraí anualmente milhares de pessoas para visitas a residências de artistas em determinado 

período do ano. Um projeto que mudou a história e a economia de um bairro.  

A cultura também pode ser trabalhada através de suas interfaces: Exemplos: Pólo 

de Turismo Cultural e Artesanato da Costa do Descobrimento – BA (interface também com 

o comércio varejista); Pólo de Gastronomia e Cultura de Botafogo  e da Tijuca – RJ; Pólo 

Cultural Corredor da Liberdade, Salvador – BA (interface com o turismo e a área social no 



Bairro Afro-descendente da Liberdade); Pólo de Cultura e Moda Praia de Cabo Frio – RJ 

(interface com ramo de confecções); Pólo de Turismo Cultural do Lavradio no Centro 

Histórico do Rio de Janeiro (interface com a gastronomia e o comércio de antiguidades); 

Pólo de Capoeira de Lauro de Freitas – BA (interface com o turismo e outros setores). O 

potencial cultural de uma região pode gerar uma infinidade de pólos capazes de beneficiar 

muitos setores. 

Podemos ainda selecionar um setor artístico cultural específico, como do “Selo 

Independente da Música” e adaptar a metodologia aqui apresentada para um grupo de 

músicos que buscam a gravação e distribuição de suas obras, livre do comércio fechado das 

grandes gravadoras, como acontece com sucesso em outros países. Neste formato, que está 

sendo trabalhado em Salvador-Ba, a metodologia sai do espaço físico para uma atuação em 

rede. 

 

5 AGENTES LOCAIS (PÚBLICO-ALVO) 

 

Agentes públicos e privados que atuam na área da cultura, do turismo, do 

artesanato e de suas interfaces com o terceiro setor, gastronomia, meio ambiente, 

comunicação, ciência e tecnologia, informática, lazer, esportes e outros setores. 

Profissionais da indústria, comércio, serviços, varejo, confecções e outros ramos 

empresariais. Produtores culturais, artistas, dirigentes públicos e privados, gestores de 

espaços e centros culturais, fornecedores, profissionais do turismo (hotelaria, bar, 

restaurante, guias, agências e outros). Jornalistas, comunicadores, publicitários e 

formadores de opinião. Pessoas que atuam na área do urbanismo, arquitetura e design.  

Criadores da moda e estilistas. Festeiros, trabalhadores do campo do lazer e do 

entretenimento. Artesãos, folcloristas e grupos populares organizados. Entidades 

socioculturais, gestores de projetos em áreas de baixa renda, líderes comunitários e 

representantes de Associações de Moradores. Educadores, estudantes e alunos. Lideranças 

religiosas e outras pessoas, que direta e indiretamente atuam ligadas ao setor cultural, como 

foco em resultados. 

 

 



OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

 

1. Conhecer a Célula de Atuação através de pesquisa e contato com as lideranças 

locais para elaboração das Diretrizes de Identidade Cultural, construídas a partir das 

oportunidades de negócios verificadas, interfaces possíveis com outros setores, 

potencial de trabalho e renda e vocações do lugar, apontando alguns dos principais 

problemas e prováveis soluções (ações e projetos) para implantação do Pólo; 

2. Interagir com a comunidade, através do contato direto com agentes locais, 

selecionando um Grupo Empreendedor de Mobilização para realização de um 

Seminário de Desenvolvimento Cultural (e Interfaces) da Célula de Atuação, que irá 

apontar um rol de ações e projetos para implantação do Pólo de Empreendedorismo 

Cultural; Mapear e planejar os resultados do Seminário, definindo as bases para 

elaboração do Plano de Ação do Pólo de Empreendedorismo Cultural (e interfaces) 

da Célula de Atuação; 

3. Envolver os agentes através da instalação de uma Rede de Agentes Locais – REAL 

para operacionalizar as ações e projetos de consolidação do Pólo; 

4. Divulgar amplamente o Plano de Ação do Pólo para todo o universo local, através 

de formadores de opinião, criando um fato cultural de grandes proporções; 

5. Assessorar os agentes, através de consultoria e capacitação técnica, no sentido da 

viabilização do Plano de Ação, difundindo as demandas (ações e projetos) junto a 

potenciais investidores, patrocinadores e parceiros; 

6. Formar multiplicadores locais para dar continuidade ao trabalho de implantação do 

Plano de Ação; 

7. Realizar o 1º ENCONTRO DE CULTURA (INTERFACES) E NEGÓCIOS como 

mostra do potencial cultural local para o desenvolvimento de todos os negócios da 

Célula de Atuação; 

 

6 EXEMPLOS DE AÇÕES E PROJETOS DECORRENTES DE PLANOS DE AÇÃO 

 



Em toda Célula de Atuação existem ações e projetos que para serem implementadas 

dependem apenas de vontade política, do trabalho cooperado dos agentes ou de ambos. 

Apresentamos a seguir alguns exemplos, para se ter apenas uma visão das possibilidades: 

• Formação da Governança (Associação, Instituto, Cooperativa), formada por 

lideranças locais empreendedoras – base extraída do GEM e do Grupo de Trabalho 

– para atuar na implantação das ações e no desenvolvimento de projetos decorrentes 

do Plano de Ação; 

• Elaboração de Plano de Marketing Cultural para difusão da marca cultural do lugar, 

tratando-ode forma institucional para o desenvolvimento de todos os negócios 

locais; 

• Criação de Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fundo de Cultura, Incentivo ao 

Turismo Cultural (percentual sobre empreendimentos de turismo e cultura), 

Conselho Empresarial de Cultura, Associação de Amigos e outros instrumentos 

públicos e privados ágeis na geração de recursos; 

• Capacitação dos agentes locais no conhecimento do Ciclo da Produção Cultural – 

“Como Viabilizar Projetos com os Recursos Humanos e Financeiros Locais?”. 

Cursos oferecidos pelo Sistema SEBRAE (EMPRETEC, Saber Empreender, 

Cooperativismo e outros). Novos cursos com base na demanda local; 

• Criação de Roteiros Culturais, Turísticos Culturais, Gastronômicos e Ambientais – 

SITE e GUIA; 

• Implantação de Hospedagem Domiciliar para artistas em residências típicas locais; 

• Criação de Feira Gastronômica: comidas típicas e doces; 

• Montagem de Pólos Gastronômicos Culturais formados por um conjunto de bares e 

restaurantes; 

• Tematização de Espaços Comerciais (lojas, bares, restaurantes e outros); 

• Ação junto ao setor da moda para o desenvolvimento de produtos regionais típicos; 

• Integração do Setor Hoteleiro com artesãos e artistas para o desenvolvimento de 

atividades; 

• Criação de Corredores Culturais, ruas com características históricas e vocações 

típicas; 

• Criação de Shoppings Culturais, fechados e a céu aberto; 



• Desenvolvimento de projetos conjuntos, integrados com a educação e o terceiro 

setor; 

• Implantação de Planos Alternativos de Comunicação das Atividades Culturais e 

Interfaces; 

• Criação de Escolas de Arte integradas à gastronomia como forma de geração de 

renda e sustentabilidade; 

• Realização de Encontro Anual de Cultura, com apresentações coletivas de todos os 

segmentos culturais existentes, estandes, palestras, oficinas e outras atividades. O 

Encontro poderá se integrar as Feiras de Negócio tradicionais existentes. 

 

7 PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO 

 

O período estimado para implantação de um Pólo de Empreendedorismo Cultural 

será de 1 e 6 meses. Após este período será oferecido consultoria “on line” por 6 meses. 

 

8 EQUIPE DE TRABALHO 

 

A implantação do Pólo de Empreendedorismo Cultural pode ser feita através da 

Empresa Engenharia Cultura ou do Instituto Cultural Cidade Viva – dependendo do 

parceiro institucional. 

O trabalho será coordenado diretamente por Fernando Portella (perfil anexo). 

Consultores e Instrutores poderão ser contratados para funções específicas, diante das 

necessidades locais demandadas. 

 

9 BASE OPERACIONAL 

 

Será necessária para realização dos serviços uma Base Operacional local na 

Célula de Atuação e um Agente Local com perfil empreendedor e de mobilização. 

 

 


