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CULTURA NAS AÇÕES DO SEBRAE: DESAFIOS PARA OS PEQUENOS 

NEGÓCIOS. 

 

 

Vinícius Lages1 

 

A cultura definida como o todo complexo e unitário de uma dada população, 

povo, território, ou o conjunto das subjetividades compartilhadas humanas, é uma dimensão 

fundamental na discussão do desenvolvimento. 

Cultura pode ser entendida como meio, processo em sua condição dinâmica, que 

constrói e modifica sistemas simbólicos. Mas também cultura ou desenvolvimento cultural 

é fundamentalmente um dos objetivos do desenvolvimento humano. A cultura é mola 

propulsora, capaz de engendrar dinâmicas criativas, inovações, formas de representação, 

capazes de modificar a base material do desenvolvimento e seus sistemas simbólicos, 

entendidos aqui enquanto valores, crenças, conceitos, símbolos, representações, arquétipos, 

idéias e identidades. Mas a cultura pode ser também um obstáculo, freio, uma base de 

resistência às transformações, as mudanças, ao novo. 

Naquilo que nos interessa mais particularmente para o cumprimento da missão do 

Sebrae (apoiar o desenvolvimento competitivo e sustentável das micro e pequenas 

empresas), a cultura se apresenta cada vez mais, não apenas como essa dimensão essencial 

do desenvolvimento acima exposta, mas como um conjunto de recursos, como ativos a 

serem mobilizados e transformados em empreendimentos e negócios, ou como amálgama 

de grupos de empresas, instituições e atores do desenvolvimento. 
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A cultura ou a produção de bens culturais vem sendo crescentemente considerada 

no campo da economia, quer em sua vertente economia da cultura
2 quanto culturalização 

da economia
3. 

As grandes transformações ocorridas na economia mundial nas últimas décadas, 

facilitadas pelos processos de globalização e das tecnologias da informação e comunicação 

fizeram com que a informação, a educação, a comunicação e o entretenimento, enquanto 

dimensões da cultura assumissem posição de centralidade na dinâmica econômica. Por 

outro lado, como postulado por Jeremy Rifkin em seu livro A Era do Acesso, vivemos um 

contexto de facilitação do acesso a bens e serviços, secundarizando a necessidade da 

propriedade desses bens e serviços. Acessar passa a ser um verbo mediador das relações de 

consumo e troca de bens e serviços o que coloca ainda mais ênfase nas possibilidades de 

valorização dos bens culturais. A conectividade total permitida pela convergência de mídia 

fez explodir as transações e trocas de bens culturais pela Internet, gerando não apenas 

novas dinâmicas de produção de bens e serviços culturais, mas bilhões de dólares em 

negócios. 

Cresce em todo mundo o interesse pela chamada economia criativa ou indústrias 

criativas na medida em que a produção de bens e serviços de base cultural gera dinâmicas 

de emprego e renda e assumem taxas de crescimento econômico consideráveis, acima das 

de setores tradicionais (ver www.culture.gov.uk/creative_industries). 

Cresce, por outro lado, na medida em que grande parte da população mundial tem 

sua base de consumo de bens materiais resolvida, as necessidades de consumo de bens 

intangíveis, que asseguram satisfação emocional. O ato de consumo de bens e serviços 

passa a satisfazer dimensões simbólicas relacionadas à consciência política, ética, ambiental 

e social. O ato de consumo passa a se transformar num ato de afirmação política e 

identitária, dando sentido de pertencimento as novas comunidades, à “novas tribos”, com 

suas linguagens, símbolos e signos, que tentam se destacar da mesmice da sociedade de 

consumo globalizada.  

                                                
2 Economia da cultura refere-se ao estudo econômico da produção de bens culturais incorporando também a 
chamada economia criativa. Trata-se do estudo econômico da cultura em sua dimensão produtora de 
riquezas, renda, emprego, negócios, tendo inclusive recortes setoriais específicos como a cadeia produtiva 
da produção musical, do audiovisual, de festas, da produção teatral, artística, etc. 
3 Culturalização da economia refere-se à agregação de valor que a cultura, enquanto conjunto dos sistemas 
simbólicos, confere aos negócios ou às atividades econômicas. Trata-se em essência de como a cultura, 
tanto em sua base material quanto imaterial oferece às estratégias de inovação, gestão, marketing, design, 
conceitos e formatos de negócios. 



Não é por acaso que cresce o interesse pelo consumo de bens e serviços que são 

capazes de criar vínculos afetivos, que contem estórias e histórias e que permitam que 

sonhar através de sua fruição, re-significando as vidas de seus consumidores. É a chamada 

economia da experiência como descrita por Gilmore e Joseph Pine II em seu livro A 

Economia da Experiência. Negócios capazes de proporcionar experiências de consumo 

marcantes e inusitadas, surpreendentes, têm cada vez mais vantagens competitivas sobre os 

produtores de commodities. 

O desafio que temos pela frente, enquanto Sistema Sebrae é de entender a 

dimensão cultural do desenvolvimento tanto enquanto economia da cultura quanto 

culturalização da economia. 

Na vertente economia da cultura cabe-nos mapear, identificar e conhecer as 

produções de bens e serviços culturais (música, áudio-visual, cinema, televisão, circo, 

teatro, dança, festejos, artesanato, design e etc.) nas realidades com as quais trabalhamos. 

Nessa direção, vemos que o Sistema Sebrae avança incorporando em seus projetos setores 

importantes da economia da cultura (cadeia produtiva da música, cadeia produtiva do áudio 

visual, cadeia produtiva dos festejos populares, cadeia produtiva do cinema). 

A cultura e as atividades de entretenimento enquanto setor econômico passa 

pouco a pouco a fazer parte dos setores para os quais são construídos instrumentos de 

capacitação e desenvolvimento competitivo, à exemplo das atividades industriais, dos agro 

negócios, do artesanato e do turismo. 

É vasta a realidade de negócios produtivos que são gerados com lazer, esportes, 

parques temáticos, internet e em tantos outros elos da cadeia do entretenimento. A arte de 

entreter em serviços move inúmeras possibilidades de geração de postos de trabalho, 

emprego e renda. 

 O esforço aqui é de aprendizagem com o que já fazemos nas demais cadeias 

produtivas considerando o acesso à inovação, capacitação, serviços financeiros, tecnologia 

e mercados, bem como a adequação dos instrumentos de políticas públicas facilitadores do 

desenvolvimento do setor.  

No entanto apesar das taxas de crescimento elevadas desse setor, o número 

relativo de projetos no SIGEOR e SIPLAN ainda é reduzido cabendo, sem dúvidas, um 



esforço de sensibilização, informação e mobilização do Sistema Sebrae para o 

reconhecimento da importância econômica das atividades culturais e do entretenimento. 

Na vertente culturalização da economia vemos que desde as ações do projeto 

Cara Brasileira, o Sistema Sebrae passou a reconhecer a importância das dimensões da 

cultura e seus sistemas simbólicos como estratégia de agregação de valor aos negócios.  

Sendo às micro e pequenas empresas empreendimentos de pequeno porte imersos 

nas realidades e na cultura local de cada território, a dimensão humana e, portanto cultural é 

inerente a natureza desses pequenos negócios. É muito comum identificarmos as pequenas 

empresas pelo nome de seu proprietário (a), onde o jeito de atender, de servir, de vender, de 

fazer, de produzir, dessas pessoas, constitui a essência, a alma e o elemento diferenciador 

de um pequeno negocio vis a vis dos grandes negócios e das grandes corporações 

impessoais ou anônimas. Os pequenos negócios têm, portanto, possibilidades de incorporar 

na produção de bens e serviços as dimensões da cultura que produzam experiências de 

consumo significativas. Podem, portanto, agregarem valor a partir dos referenciais da 

cultura em que estão imersos. Aqui a cultura é sourcing, fonte fundamental para pensar a 

estratégia do negócio, trazendo inovações de valor para seus clientes. 

Ao tratarmos de um Termo de Referência para a atuação do Sistema SEBRAE na 

cultura e entretenimento, temos que levar em consideração essas vertentes, possibilidades 

de estruturação de projetos, iniciativas de parcerias, tirando o setor do limbo das atividades 

econômicas consideradas de menor importância. Pela natureza pervasiva da cultura, temos 

um desafio enorme pela frente na diferenciação das formas de atuação em cada frente 

(economia da cultura e culturalização da economia). 

Muito importante considerarmos, a complexidade do tema, em particular desse 

objeto de investigação que é a cultura, uma vez que sabemos que parte do que estaremos 

lidando está relacionado ao campo das identidades, do patrimônio, das heranças culturais e, 

portanto. Aqui encontraremos o que é construído e legitimado socialmente e assim auto-

definido como identidade, como dimensão legítima de uma cultura, mas muitas vezes serão 

identidades que não são auto-produzidas e assim perdem validade, vigor, sentido, impacto, 

legitimação, e assim, apelo para os consumidores. Muito pior, não serão identidades nem 

dinâmicas culturais sustentáveis. Muito cuidado, portanto ao usarmos símbolos de 



pertencimento para alavancar negócios que careçam de legitimação ou que não venham de 

dinâmicas sustentáveis de definição. 

Nesse sentido, é importante ter em mente de que nosso desafio nesse campo tem 

duas frentes:  

Uma é tratar do autêntico, do que tem raízes históricas, legitimação social, 

tradição, está patrimonializado, e aí tem forma apropriada de ser tratado (e requer 

cuidadosa apreciação sobre a pertinência de intervir e como). Nesse sentido nenhuma ação 

deve ser empreendida sem a devida legitimação com os atores envolvidos que são 

produtores dessa cultura, muito menos devemos nos distanciar dos órgãos competentes 

(UNESCO, IPHAN, Secretarias de Cultura, Ministério da Cultura, etc.) sob pena de nos 

arriscarmos no campo da irresponsabilidade de transformar ou dilapidar nosso patrimônio 

que tem amparo legal;  

Outro desafio é poder tratar dos sistemas simbólicos e das fantasias possíveis de 

serem criadas, trabalhadas, desenvolvidas a partir dessas referências. Tanto no campo 

estético, como das narrativas, da releitura dos mitos, das lendas, causos, estórias, parábolas, 

metáforas, podemos avançar na chamada Sociedade dos Sonhos como nos propõe Rolf 

Jensen (ver www.dreamcompany.dk), onde cada negócio, cada lugar, cada empresa que for 

capaz de contar uma estória/história, próxima dos sonhos de uma dada sociedade, quanto 

mais for capaz de fantasiar, de apelar para as múltiplas dimensões sensoriais do ser 

humano4, mais chances tem de poder criar vínculos, oferecer experiências de consumo 

significativas, diferenciando-se das demais. As fantasias e os sonhos são, portanto, as 

possibilidades de brincarmos com a cultura enquanto fonte inspiradora, enquanto referência 

do imaginário coletivo, capaz de fazer sonhar, de encantar, entreter, informar, satisfazer as 

novas necessidades dos consumidores do terceiro milênio. 

Esses não são, portanto desafios nada triviais. Assim, não devemos sair por aí 

numa postura caricatural do que pode ser feito com a cultura, produzindo ‘manuais’ de 

culturalização, manuais de referências identitárias (iconografias, fontes para design, etc), 

banalizando e simplificando uma poderosa oportunidade que a culturalização da economia 

nos oferece enquanto dinâmica de inovação. Muito mais que isso, se considerarmos as 

                                                
4  Além dos cinco sentidos (paladar, tato, audição, olfato, visão), temos um sistema complexo de emoções e 
por vezes somos instintivos, “viramos onça, arara, estamos com a macaca”. Assim, entender esse ser 
complexo e ávido por vivências re-significantes de sua vida tirando-o da monotonia do cotidiano é chave 
para o sucesso de qualquer negócio ou estratégia de marketing. 



possibilidades geradas a partir de um trabalho competente com os sistemas simbólicos de 

uma dada cultura, poderemos envolver os protagonistas envolvidos em nossos projetos 

nessas dinâmicas de constituição e legitimação social de novas identidades (marcas de 

qualidade, marketing territorial, indicações geográficas, etc) fazendo que a economia da 

cultura converse com a culturalização da economia numa sinergia virtuosa. É possível 

imaginar assim a própria economia reforçando dinâmicas culturais e as dinâmicas culturais 

reforçando dinâmicas econômicas.  

É esse o espírito norteador que espero ver basear a discussão do TR de Cultura 

para o Sistema SEBRAE, dando-lhe objetividade, clareza conceitual, alinhamento de 

instrumentos e métodos e, sobretudo, focando em resultados efetivos para os negócios e 

sociedade.  

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Atuação do Sebrae na cultura e entretenimento tem como objetivo a realização de 

atividades de promoção e apoio à criação e ao desenvolvimento de negócios no setor 

(cultural). Portanto, considera-se a cultura como dimensão essencial para cumprimento da 

missão institucional do Sebrae. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Apoiar e fortalecer grupos e governanças dos segmentos da cultura e 

entretenimento 

• Levantar e sistematizar informações para realização de estudos e pesquisas 

• Estabelecer parcerias no planejamento e gestão de projetos e ações 

• Fortalecer o setor criativo para diversificar a economia e os mercados 

• Estimular a  competitividade dos produtos e serviços criativos 

• Fomentar a exportação 

• Estimular o empreendedorismo criativo 

• Promover capacitações para o público interno e externo 

• Criar mecanismos que valorizem o conhecimento e a propriedade intelectual 

• Fomentar a criação e adequação de políticas públicas 

 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

A atuação do Sebrae na cultura e entretenimento deve ser delimitada em dois 

eixos estratégicos:  

Economia da cultura e da Culturalização da economia, com ênfase na primeira 

uma vez que o sistema Sebrae já tem atuado na culturalização da economia ao agregar valor 

simbólico aos projetos de turismo, artesanato e outros. A atuação será de forma sistêmica, 

como vetor de integração e potencialização de atividades já desenvolvidas pelo Sebrae, 



parceiros e públicos alvos que atuam nos setores, mobilizando e transformando ativos 

culturais em empreendimentos e negócios. 

 


