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Resumo

A economia criativa se destaca como mola propulsora do empreendedorismo regional nas recentes discussões sobre o crescimento
econômico mundial. A emergência do tema como atividade econômica de grande potencial no campo de políticas públicas a evidencia
como uma estratégia de desenvolvimento nos planos de governo. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de
criação e estruturação do Sistema Municipal de Cultura e sua relevância no desenvolvimento da economia criativa do município de
Itajubá - MG. A metodologia empregada é qualitativa e o método utilizado é o estudo de caso amparado pela pesquisa documental e
pesquisa-ação. O resultado é a implantação do sistema que resulta em um protocolo que servirá de referência para municípios que
tenham interesse em implantar um Sistema de Cultura. As principais conclusões estão voltadas para o grau de dificuldade de
aglutinação das diferentes áreas culturais presentes no município e seus representantes, em torno de uma proposta universal que possa
trazer benefícios e atender aos anseios da comunidade. Das fragilidades destaca-se o desconhecimento dos envolvidos sobre o tema
abordado, o que dificultou a realização dos acordos exigidos por lei e necessários para sua estruturação. Palavras-chave:
Empreendedorismo Regional. Economia Criativa. Políticas Públicas. Sistema Municipal de Cultura.
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ANÁLISE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE CULTURA E A SUA INFLUÊNCIA NA ECONOMIA CRIATIVA: 

UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - MG 

  

 

Resumo 

 

A economia criativa se destaca como mola propulsora do empreendedorismo regional nas 

recentes discussões sobre o crescimento econômico mundial. A emergência do tema como 

atividade econômica de grande potencial no campo de políticas públicas a evidencia como 

uma estratégia de desenvolvimento nos planos de governo. Portanto, o presente trabalho tem 

por objetivo analisar o processo de criação e estruturação do Sistema Municipal de Cultura e  

sua relevância no desenvolvimento da economia criativa do município de Itajubá - MG. A 

metodologia  empregada é qualitativa e o método utilizado é o estudo de caso amparado pela 

pesquisa documental e pesquisa-ação. O resultado é a implantação do sistema que resulta em 

um protocolo que servirá de referência para municípios que tenham interesse em implantar 

um Sistema de Cultura. As principais conclusões estão voltadas para o grau de dificuldade de 

aglutinação das diferentes áreas culturais presentes no município e seus representantes, em 

torno de uma proposta universal que possa trazer benefícios e atender aos anseios da 

comunidade. Das fragilidades destaca-se o desconhecimento dos envolvidos sobre o tema 

abordado, o que dificultou a realização dos acordos exigidos por lei e necessários para sua 

estruturação. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Regional. Economia Criativa. Políticas Públicas. 

Sistema Municipal de Cultura. 

 

 

Abstract 

 

The creative economy has emerged as rudder of regional entrepreneurship in recent 

discussions about global economic growth. The theme put it as an economic activity of great 

potential in the public policy and in the government plans. Therefore, this study aims to 

analyze the process of creating and structuring of the Municipal Culture System and its 

relevance in the development of the creative economy in Itajubá city. The methodology to be 

used will be the case study supported by documentary research and action research. The result 

of this research is the implementation of the Municipal Culture System of Itajubá - MG and a 

protocol will be available to serve as a reference for other municipalities that have interest in 

implementing its Municipal Culture System. The main conclusion is the difficulty of 

agglutination of different cultural areas present in the city and its representatives around a 

universal proposal that can benefit and meet the needs of the whole community. The main 

found difficulty was the unfamiliarity about the topic which hindered the necessary 

arrangements for the implementation of the system hampered the arrangements required by 

law and necessary for the structuration. 

 

Keywords: Regional Entrepreneurship. Creative Economy. Public Policy. Municipal Culture 

System. 
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1 Introdução 

 

 Com o advento da nova política cultural proposta pelo Governo Federal e a abertura de 

novos incentivos para os municípios, emergiram questões como objetos para essa pesquisa 

que visam contribuir para o maior entendimento da relevância desse sistema dentro da 

Economia Criativa e da sua atuação como agente  indutor do fortalecimento do 

empreendedorismo regional. Em reunião entre artistas realizada em Itajubá, no IMMA em 

dezembro de 2013, foram discutidas formas de minorar as dificuldades encontradas em 

participar de eventos promovidos pelo Poder Público e na obtenção de recursos para a 

realização de projetos culturais. Não existia uma Lei Municipal de Cultura aprovada, o que 

impedia a criação do CMPC e a participação da sociedade civil nas tomadas de decisão do 

setor. O valor destinado pelo governo federal para o FNC no ano de 2015 foi de R$ 146,55 

milhões de reais (TELE.SÍNTESE, 2015). O financiamento do SNC estabelece que a União 

destinará, no mínimo, 30% dos recursos do FNC aos estados, municípios e ao Distrito 

Federal, por meio de transferência à fundos públicos. A transferência é condicionada à 

existência do SMC com pelo menos um Plano de Cultura aprovado, o Fundo de Cultura 

aberto com conta exclusiva junto ao PPA do município e o CMPC instituído. Os estados e 

municípios que saírem na frente e constituírem seus Sistemas Municipais de Cultura serão os 

primeiros beneficiados na captação desses recursos (SNC, 2012). 

 A priorização das ações culturais no município era definida pela SMCT que não 

detinha um planejamento orçamentário exclusivo. Os recursos repassados são suficientes 

apenas para manter a máquina pública em funcionamento, de forma que não há folga para 

ampliação das atividades culturais e valorização dos profissionais envolvidos. Nesse momento 

percebeu-se a necessidade e a oportunidade para a criação e implantação do SMC como uma 

ferramenta de gestão pública compartilhada para a abertura de novas possibilidades de 

captação de recursos.  Diante desse cenário, o problema de pesquisa se caracteriza pela falta 

de estruturação e existência de um SMC que priorize e viabilize a captação de recursos para 

incentivar e fomentar o desenvolvimento das atividades culturais no município e região.  

 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Economia Criativa 

 

 A Economia Criativa despontou em 1994 como um conjunto de atividades econômicas 

ligadas às artes, à cultura, às novas mídias e à criatividade em geral, com forte conteúdo de 

intangíveis que requer habilidades especiais da força de trabalho, além de apresentar estreita 

relação com os avanços científicos e tecnológicos (SERRA & FERNANDEZ, 2014). A 

origem do termo Economia Criativa ficou conhecida no anúncio do projeto Creative Nation, 

na Austrália em 1994 e também é atribuída a um artigo do jornalista Peter Coy, publicado 

pela revista Businessweek em 2000, no qual o mesmo destaca o papel dos grandes 

conglomerados, na nova economia baseada no conhecimento que estaria se formando 

(HOWKINS, 2001).   

 A globalização das culturas aflora novos pontos de vistas que criam novos processos 

de interação e novos comportamentos que repensam os paradigmas da sustentabilidade. Para 

Reis (2007), a Economia Criativa acontece toda vez que o homem gera renda ou fluxo 

econômico baseado em uma produção que valoriza a singularidade, o simbólico e aquilo que é 

intangível, como por exemplo, a criatividade. O envolvimento das Organizações das Nações  
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Unidas (ONU) por meio da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) e da United Nations Conferences on Trade and Development (UNCTAD) trouxe 

uma nova luz à discussão e difundiu os conceitos de Economia Criativa em escala global.  

 

2.1.2 Economia do Conhecimento e a Economia da Cultura 
 

 A Economia do Conhecimento é o conjunto de atividades que exigem conhecimento 

que podem ser transformados em informações, podem ser produzidos, estocados, transferidos, 

arquivados e comercializados (LASTRES & FERRAZ, 1999). Foray e Lundvall (1996) 

descreveram a expressão Economia baseada no Conhecimento e estabeleceram fronteiras 

entre conhecimento e informação, foi então que identificaram quatro diferentes tipos de 

conhecimento: 

- Know What significa "saber o que" e está baseado em fatos e informações pura e simples; 

- Know Why significa "saber porque" e está baseado nos princípios e leis da ciência; 

- Know How significa "saber como" e está baseado nas habilidades práticas e naturais; 

- Know Who significa "saber quem sabe" e está baseada na tática, no desenvolvimento de 

novos produtos que combinam diferentes tecnologias, diferentes disciplinas científicas de 

diferentes fontes de informação. 

 Castells (2000) destaca o caráter informacional e global da Economia do 

Conhecimento, que depende muito da capacidade dos agentes econômicos em gerar, processar 

e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. A economia criativa, 

que está inserida na economia do conhecimento, designa atividades que têm a criatividade 

como seu centro de geração de valor, tem natureza intangível na maior parte dos seus 

produtos, grande conhecimento do processo produtivo, possui difusão rápida de suas 

inovações e alta flexibilidade.  As atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), por 

estarem intimamente ligadas a ativos intelectuais, estão inclusas na economia criativa o que 

dificulta sua demarcação de fronteira com a economia do conhecimento (SERRA & 

FERNANDEZ, 2014).  

 O conceito de economia da cultura tem origem de autores franceses cujo foco de 

análise era as atividades humanas de conteúdo artístico estético.  Adam Smith e David 

Ricardo, defensores clássicos do valor econômico, consideravam a cultura como "o domínio 

por excelência do trabalho não produtivo" pois para eles, todo produto tem um valor 

determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo, incluindo toda a cadeia 

de suprimentos e equipamentos necessários para sua produção, entretanto seu valor simbólico 

e social deveriam ser considerados. Benhamou (2007 apud SERRA & FERNANDEZ, 2014) 

considera além da arte, a indústria cultural e identificou os seguintes elementos como base da 

economia da cultura: efeitos externos; investimentos de longo prazo; especificidade da 

remuneração. Essas variáveis envolvem muitas incertezas, têm utilidade marginal crescente e 

alta dependência do Estado ou da iniciativa privada para sua realização. 

 Para Caves (2002) a economia da cultura abarcaria apenas as chamadas "belas artes" e 

deixa de lado as artes do universo da informação (internet). É necessário destacar o caráter 

multidisciplinar e a convergência de áreas do conhecimento e de opções de políticas públicas 

trazidas pela economia criativa (CUNNINGHAM, 2002; HARTLEY, 2005) onde a procura 

pela convergência de talentos individuais, representadas pelas artes criativas em parceria com 

a indústria cultural de larga escala, traz para a economia do conhecimento um espaço onde as 

relações entre tecnologia e arte estão cada vez mais próximas e misturadas. A Economia da  

 Cultura, segundo Santos & Vieira (2014) integra a chamada  Economia Nova, dado ao 

seu modo de produção e de circulação de bens e serviços que é altamente impactado pelas 

novas tecnologias, baseado em criação e não se amolda aos paradigmas da economia 
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industrial clássica. Esse modelo tende a ter a inovação e a adaptação às mudanças como 

aspectos de primeiro plano e a capacidade criativa tem mais peso do que o porte do capital.  

 
2.1.3 Economia Criativa no Brasil 
 

 No Brasil em 2004, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a 

elaborar indicadores culturais que receberam o nome de Sistema de Informações e 

Indicadores Culturais após celebração de convênio com o Ministério da Cultura (MinC). O 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) trata a economia 

criativa como área prioritária que inclui start-ups de tecnologia e atividades de audiovisual, 

moda, artesanato, design e produção cultural, entre outras. O Serviço de Análise de Dados 

(SEADE) com a Fundação de Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP, 2012) elaborou 

estudos para o dimensionamento da Economia Criativa primeiramente no estado de São Paulo 

e junto com o SEBRAE ficou evidenciado que os setores ligados à economia criativa pagam 

salários três vezes maiores que a média de mercado, apesar da excessiva informalidade 

(SEBRAE, 2016). A Economia Criativa segundo a FUNDAP (2012) respondeu por 1,8% do 

trabalho formal no Brasil e emprega grande quantidade de jovens e desde 2009,  tem um 

crescimento médio de 3,7% a.a., dessa forma se configura um campo para o desenvolvimento 

do empreendedorismo e de políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento local e 

regional.   

 O Plano do MinC, com foco na economia criativa dos municípios, estabelece a 

construção de uma dinâmica de valores, proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais nacionais, como forma de garantir a sua originalidade, a sua força e seu potencial de 

crescimento, alicerçando-se nos pilares da diversidade cultural, sustentabilidade, inovação e 

inclusão social (BRASIL, 2012). No entanto, não é possível pensar em Economia Criativa 

sem levar em conta, os desequilíbrios que marcam a cena do financiamento à cultura. As leis 

de Incentivos criadas na década de 1990, passaram de meros mecanismos de financiamento, 

para serem a principal política de governo para o setor cultural. O Estado deixou de atuar 

como indutor direto da cultura e passou a incentivar o patrocínio privado mediante benefício 

fiscal. A Lei Federal de incentivo à cultura nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, conhecida 

como Lei Rouanet, tem como principal eixo o mecenato. O mecenato funciona através de 

renúncia fiscal e é uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. O 

MinC que concede a autorização para um projeto realizar a captação de recursos junto às 

pessoas físicas pagadoras de Imposto de Renda (IR) ou empresas tributadas com base no lucro 

real (BRASIL, 2016).  Em 2013, o mecenato totalizou R$ 1,27 bilhões sendo que por volta de 

95% desse montante correspondia à renúncia fiscal e o desembolso efetivo das empresas foi 

de apenas 5%.  Em 1993 o valor efetivo investido era de 70% e veio diminuindo ano a ano.  

Fica mais evidente o desequilíbrio quando se leva em conta que a parte significativa do 

percentual investido identificado como de origem privada, provém na realidade de empresas 

estatais de economia mista, tais como a Petrobrás, Banco do Brasil, Eletrobrás, Correios, 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDS), que por 20 anos têm presença expressiva na 

lista dos dez maiores patrocinadores (AGUSTINI & COSTA, 2014).   

 

2.2 Desenvolvimento Regional 

 

 O conceito de desenvolvimento em meados do século XIX, assumiu um sentido de 

transição, uma forma de ajustamento das tradições milenares devido ao progresso e a 

modernização do mundo ocidental. O desenvolvimento da humanidade pode ser constatado 

nos inúmeros avanços sociais, econômicos, políticos e técnicos que diferenciam as sociedades 

primitivas das pós-modernas e que continuam ocorrendo com velocidade cada vez maior 
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(SIEDENBERG, 2004).  Latouche (1994) destaca que no processo de ocidentalização surgiu a 

necessidade de um ajustamento nos conceitos de desenvolvimento, mas foi na década de 1950 

que o conceito foi consolidado, associado à sua aplicação em estratégias e políticas públicas.  

 Regionalidade segundo Escobar (1992 apud LENCIONI, 1999; SANTOS & VIEIRA, 

2014), é a diferenciação geográfica e histórica percebida, transmitida e representada por 

membros de uma comunidade. Para o autor, o regionalismo como força política nos dias 

atuais, pode representar uma diferenciação cultural, que coloca em jogo um conjunto de 

interesses em meio de constante discussão dos limites da autonomia frente à um poder central. 

Albuquerque Júnior (2008 apud SANTOS & VIEIRA, 2014) adverte quanto a relação entre 

cultura e poder e suas relações com a sociedade. Para Julien (2010), o desenvolvimento 

regional pode ser produzido pelo contágio empreendedor e é promovido por meio de redes 

inteligentes, capital social e pela circulação de conhecimentos.  

 As políticas de desenvolvimento, de acordo com Boisier (1996) estão baseadas em 

indicadores socioeconômicos porém, devem ser entendidos como uma unidade de medida 

parcial e substitutiva, a não ser que inclua a população de forma igualitária e participativa. 

Para Harvey (2005), a necessidade dos administradores das cidades disputarem recursos  

provocou uma competição para maximizar suas potencialidades e atraírem ainda mais 

recursos. Essa perspectiva analítica de desenvolvimento, com foco na diferenciação, é 

compreendida na administração estratégica como vantagem competitiva e segundo defende 

Drucker (2002), o planejamento de longo prazo deve ser um processo contínuo. Boisier 

(1997) defende que os principais agentes do crescimento endógeno são as pessoas, moradoras 

das regiões, pois são elas que determinam a acumulação de capital e o progresso da 

tecnologia.  

 Florida (2011) defende que lugares bem sucedidos não oferecem um único atrativo,  

proporcionam diversas opções para diversos tipos de pessoas em diferentes estágios da vida. 

Para o autor, os líderes das cidades que encontram meios de incentivar a cena musical local 

pode ser tão importante quanto investir em negócios de alta tecnologia e bem mais eficaz do 

que construir grandes obras. Segundo sua teoria do "Capital Criativo", o crescimento 

econômico regional é promovido pelas escolhas geográficas dos indivíduos criativos que dão 

preferência aos lugares diversificados, tolerantes e abertos às novas ideias. O capital criativo 

está relacionado à especialização e a diversidade. Para entender a nova geografia econômica 

da criatividade e o seu impacto nos resultados econômicos, o autor  sugere que a base do 

desenvolvimento econômico é o equilíbrio entre os "3 T": Tecnologia, Talento e Tolerância. 

Para Jacobs (2009), as grandes cidades são lugares em que as pessoas de praticamente 

qualquer perfil, são bem-vindas para transformar sua energia e suas ideias em inovações.  

 Boisier (1997) se refere à necessidade de se ter responsabilidade endógena de forma a 

maximizar as potencialidades de ganho, criar conhecimentos pertinentes e orientados por uma 

política nacional de desenvolvimento regional e ressalta a importância da sinergia como 

fundamento do desenvolvimento com base na capacidade local e regional de inovação, peças 

chave do desenvolvimento contemporâneo. O autor defende que os fatores necessários para o 

desenvolvimento regional se resumem na combinação dos recursos intangíveis, dos 

conhecimentos populares implícitos (VERTZ, 1994), do conhecimento científico e dos 

investimentos garantidos pelo Estado conforme representado na Figura 01. 
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Figura 01 - Fatores do Desenvolvimento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Boisier (2009, p.23) 

 

 O desenvolvimento de um território organizado para Boisier (1996), depende da 

existência, da articulação e das condições de manejo de seis elementos básicos: atores, 

instituições, cultura, procedimentos, recursos e entorno que formam o hexágono do 

desenvolvimento regional centralizado pelo projeto político da região, conforme ilustrado na 

Figura 02 a seguir. 

 
Figura 02 - Hexágono do Desenvolvimento Regional 

 

 
 

Fonte: Boisier (1996, p.139) 

 

- Atores: são os agentes do desenvolvimento que podem ser de natureza individual, 

   coletiva e corporativa. 

- Cultura: pode ser competitiva/individualista, capaz  de gerar crescimento, mas sem a  

capacidade de gerar um verdadeiro desenvolvimento e a cultura 

cooperativa/solidária, capaz de gerar equidade sem crescimento. A 

capacidade da cultura em produzir auto-referência faz a sociedade se 

identificar com seu próprio território. 

- Recursos: materiais (naturais, infra-estrutura e capital), recursos humanos (qualidade, 

vinculação regional e contemporaneidade), recursos psicossociais 

(autoconfiança coletiva, vontade coletiva, perseverança, consenso) e os 

recursos de conhecimento. 

- Instituições: Avaliar sua flexibilidade e se são velozes, inteligentes e virtuais. As 

instituições regionais estão envolvidas nos custos menores que devido a uma 

maior sinergia, compartilham dos mesmos códigos culturais, mesmo sistema 

jurídico e estão inseridas no conjunto de relações propícias de cooperação e 

concorrência.  

- Procedimentos: A gestão do governo territorial seguido pelos procedimentos 

administrativos e da prestação de serviços comunitários são os de maior 

importância. Os quatro componentes essenciais para uma boa administração 

são: o manejo orçamentário, a administração de pessoal, a gestão de projetos 

de investimento e as relações públicas. 
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- Entorno: se configura com o tudo que é externo à região sobre as quais não se tem 

controle, apenas a capacidade de influência.  Em qualquer território 

organizado devem ser avaliados dois aspectos: a estrutura de cada elemento e 

como eles se articulam entre si. A tarefa básica é modernizar seus 

componentes e gerar um projeto coletivo que os articule e direcione 

(BOISIER, 1996). 

 

2.3 Política Pública  

 

 Um dos maiores desafios lançados à política pública orientada pela ética e ao modo de 

ser cuidado é, indubitavelmente, o dos milhões de pobres, oprimidos e excluídos de nossas 

sociedades (BOFF, 1999). Com as mudanças econômicas mundiais as políticas públicas 

passaram a protagonizar com maior incidência o lado social. Muito se deve ao 

questionamento da sociedade quanto ao efetivo papel do Estado, diante da desigualdade social 

e dos direitos de cada  cidadão (VITÓRIA & EMMENDOERFER, 2015).   

 Lyn (1980) define políticas públicas como um conjunto de ações do governo que irão 

produzir efeitos específicos e Peters (1986) define política pública como sendo a soma das 

atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam na 

vida dos cidadãos. Mead (1995) define políticas públicas como um campo dentro do Estado 

que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Dye (1984) sintetiza a definição 

como sendo "o que o governo escolhe fazer ou não fazer". A definição mais conhecida de 

políticas públicas é a de Laswell, onde decisões e análises sobre política pública implicam em 

responder as seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz?".  

 

2.3.1 Política Pública Cultural no Brasil 

 

 No Brasil, a organização da sociedade estruturada politicamente e sob determinado 

modelo de democracia ganhou maior significado a partir da segunda metade do século XX, 

quando se admitiu da sua importância para o desenvolvimento do país e quando as ações 

políticas foram direcionadas para o planejamento público (REZENDE, 2012). A ideia de 

constituir um sistema político e administrativo em que as atribuições na área social fossem 

compartilhadas pelas diferentes esferas de governo, requeria a confecção de inúmeros pactos 

políticos entre a União, os estados e os municípios para consolidar as respectivas 

responsabilidades referentes à formulação, ao financiamento, à execução e à fiscalização das 

ações. Entretanto avançou-se quase que exclusivamente na descentralização do gasto, com 

transferência massiva das responsabilidades de implementação das ações a estados e 

município, os quais se viram em grande parte despreparados para tal assunção (IPEA, 2011). 

 A política pública cultural no Brasil é coordenada pelo Ministério da Cultura (MinC) 

que tem como meta formular e implantar políticas públicas culturais em um Estado 

democrático, através de encontros, câmaras setoriais, seminários, consultas públicas e 

conferências com a participação da sociedade (MELO, 2013). O Estado brasileiro a partir da 

Constituição Federal de 1988 conhecida como "Constituição Cidadã", fundou as bases para a 

criação de diversos mecanismos de participação e controle social das políticas públicas e 

ações do Estado.  As políticas de fomento e incentivo nas áreas de letras, artes, folclore e nas 

diversas formas de expressão da cultura nacional, tem como objetivo preservar o patrimônio 

histórico, arqueológico e artístico (BRASIL, 2016). O Plano Nacional de Cultura (PNC) tem 

por finalidade o planejamento e a implementação das políticas públicas até 2020 (SNC, 2012). 

 O SNC interliga e interage a sociedade civil com os entes federativos da República 

Brasileira e seus respectivos sistemas de cultura. As leis, normas e procedimentos pactuados 

definem essa interação e a Política Nacional de Cultura e o Modelo de Gestão Compartilhada 
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constituem seus princípios. Para atingir os objetivos traçados, cada município deve organizar 

seu modelo de gestão junto ao SNC, com os seguintes componentes conforme ilustrado na 

Figura 03. 

 
Figura 03 - Elementos Construtivos do Sistema de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SNC (2012, p.26) 

 

 O SNC dispõem que os Sistemas Municipais de Cultura (SMC) tenham, no mínimo, 

cinco componentes: Secretaria de Cultura (ou órgão equivalente), Conselho Municipal de 

Política Cultural (CMPC), Conferência Municipal de Cultura (CMC), Plano Municipal de 

Cultura (PMC) e Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (SMFC)  através da criação 

do Fundo Municipal de Cultura (FMC), que deve ter conta independente e prevista dentro do 

Plano Plurianual (PPA) do município. O PPA é destinado a organizar e viabilizar a ação 

pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República.  Por meio dele, é 

declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os 

quais devem ser os caminhos a serem  trilhados para viabilizar as metas previstas. A Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) contempla os orçamentos 

fiscal, da seguridade social e de investimentos  e são leis instituídas pela Constituição Federal 

- art. 165. O vínculo com o PPA se dá por meio dos Programas e das Iniciativas do Plano que 

estão associadas às ações constantes da LOA  (MPOG, 2016). 

 A lei do Procultura financia o SNC e estabelece que a União destinará pelo menos 

30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC) aos estados, municípios e ao Distrito 

Federal, por meio de transferência para fundos públicos. A transferência está condicionada à 

existência dos 5 elementos construtivos básicos: Lei de Cultura, Órgão Gestor da Cultura, 

Plano de Cultura, Fundo de Cultura e Conselho de Política Cultural. Pelas normas, os 

primeiros beneficiados serão os municípios que saírem na frente e constituírem seus Sistemas 

Municipais de Cultura (BRASIL, 2011). O FNC contou em 2015 com recursos no valor de R$ 

146,55 milhões e atualmente o Brasil possui 5540 municípios, sendo que 44,7 % estão 

cadastrados no SNC e no estado de Minas Gerais apenas 32,6% (TELESINTESE, 2015).  A 

necessidade de financiamento da cultura, é de grande importância e necessária para evitar a 

exclusão da maior parte da população brasileira do consumo e criação cultural. Um dos 

caminhos para a construção de uma política pública voltada para a cultura e de caráter 

universal é o envolvimento dos agentes atingidos por tais políticas, e que possuem 

ferramentas para vencer esses obstáculos (MELO, 2013). 
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3 Metodologia 

 

 Esta pesquisa tem natureza aplicada porque objetiva gerar conhecimento para gestores 

públicos na aplicação prática da implantação de Sistemas Municipais de Cultura e trabalha 

para a solução de problemas específicos que envolvem verdades e interesses locais (SILVA  

& MENEZES, 2005).  Tem abordagem qualitativa que parte da crença de que há uma 

carência da sociedade em compreender a política cultural e uma dificuldade em trilhar os 

caminhos de acesso às informações, por isso há a necessidade de análise de cunho 

interpretativo. Essa abordagem se aplica, segundo Denzin & Lincoln (2000), quando o cenário 

é natural e busca compreender e interpretar o fenômeno, valorizando os significados que as 

pessoas atribuem a ele e não requer métodos e técnicas estatísticas para a sua compreensão, a  

interpretação exige um raciocínio indutivo. Como procedimentos técnicos foram adotados o 

estudo de caso, a pesquisa documental e a pesquisa-ação que, segundo Yin (2005), é mais 

indicado quando questões do tipo "como" e "por que" tem baixo controle do pesquisador e por 

sua natureza estar inserida em contextos sociais.  

 A primeira coleta de dados abrange uma pesquisa documental com acesso e manejo de 

documentos e cadastros públicos e privados, livros históricos e impressos em geral por meio 

de pesquisa in loco e via internet. Os dados foram agrupados em um único arquivo 

identificado como "Cadastro Geral de Artistas" e disponibilizado no portal da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) para consulta e atualização. Esse arquivo é a união 

de todas as informações existentes do setor cultural do município e os dados foram minerados 

pelo software SQLServer2008_DMAddin. A segunda coleta de dados foi realizada junto aos 

registros de planejamento orçamentário da SMCT disponibilizados pela Prefeitura Municipal, 

no subgrupo "Serviços" e na área de "Prestação de Contas"  dos seguintes anos 2013, 2014 e 

2015. A terceira coleta de dados foi realizada junto aos registros relacionados à criação e 

estruturação do Sistema Municipal de Cultura de Itajubá - MG e a quarta e última coleta de 

dados foi junto aos registros do IBGE, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e 

Serviços e Turismo e da Receita Federal para identificar a parcela de contribuição formal da 

economia criativa. 

 Utilizou-se o procedimento de pesquisa-ação que segundo Gil (1991) indicado quando 

é necessária uma ação direta do pesquisador na forma cooperativa e participante na resolução 

do problema. Nesse caso, foram aplicadas ações de adequação do modelo proposto pelo 

Governo Federal para a implantação de Sistemas de Cultura à realidade do município. Do 

ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa tem características exploratórias, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito. O objetivo 

geral é analisar o processo de criação e estruturação do Sistema Municipal de Cultura (SMC) 

de Itajubá-MG e a sua influência na economia criativa. Os objetivos específicos são: Unificar 

os registros de cadastros de artistas para identificar os setores culturais locais, analisar a 

implantação dos componentes estruturantes, analisar a sua participação na economia criativa 

no município e criar um protocolo de implantação de Sistema Municipal de Cultura. Esse tipo 

de pesquisa envolve levantamento bibliográfico e assume a forma de pesquisa documental e 

estudo de caso. Para Brown & Dowling (2001) esse procedimento é mais adequado quando os 

pesquisadores buscam em suas práticas, efetuar transformações e adequações na construção 

do caso. 

 O universo de estudo é o município de Itajubá situada na região sul, com o 30° PIB do 

estado de Minas Gerais e possui 90.658 habitantes (IBGE, 2010).   
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4 Resultados obtidos e Análise  

 

 O processo seguiu os passos indicados por Boisier (2009) e teve inicio com a 

identificação da região de forma a obter um levantamento sobre os artistas atuantes e suas 

respectivas atividades. Itajubá está inserida na mesorregião geográfica sul/sudoeste de Minas 

Gerais e possui 90.000 habitantes (IBGE, 2010). Exerce influência direta em 14 municípios 

da região e sua população universitária atinge na média 10% desse valor. É composta por 58 

bairros, onde 90% da população está concentrada na zona urbana e faz fronteira com 

municípios: Maria da Fé, São José do Alegre, Piranguinho, Piranguçu, Wenceslau Braz e 

Delfim Moreira (ITAJUBÁ, 2016). 

 O entorno recebe a influência direta da economia e desenvolvimento da cidade e 

dentre elas  Itajubá é a de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e está em 85º 

lugar no ranking nacional enquanto as demais estão acima do 1390º (PNUD, 2010). Mas em 

se tratando de cultura as cidades do entorno se destacam por já realizar eventos e festivais que 

identificam a cidade e influenciam a região. Cita-se o exemplo do Festival de Inverno de 

Maria da Fé  que lançou para o mercado consumidor o primeiro azeite de oliva virgem extra 

produzido no Brasil (EPAMIG, 2016) e a Festa do Maior Pé de Moleque do Mundo realizada 

há 11 anos na cidade de Piranguinho também conhecida como Capital Nacional do Pé de 

Moleque e foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Minas Gerais 

(PIRANGUINHO, 2016).  

 O processo de criação do CMPC teve início com as cadeiras representativas dos 

setores culturais locais já definidas sem um diagnóstico prévio, o que dificultou a formação de 

representatividade dentro do Conselho. O prazo de implantação do SMC era de 24 meses e já 

haviam se passado 12 meses da publicação do acordo, sendo assim não haveria tempo para 

uma revisão da Lei Municipal de Cultura  e uma melhor adequação das cadeiras do Conselho. 

Portanto, o processo prosseguiu conforme lei já aprovada. Os atores no hexágono Boisieriano, 

são os agentes de desenvolvimento representados pelos artistas locais e trabalhadores da área 

cultural (indivíduo, grupo ou organizações) os quais devem estar representados no CMPC. 

Uma pesquisa documental foi desenvolvida  junto aos arquivos de cadastros de artistas e após 

a mineração de dados foram identificados os setores culturais mais representativos no 

município, conforme estão ilustrados na Figura 04. 
 

Figura 04 - Setores Culturais de Itajubá - MG 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos de dados do IMMA, SMCT, FICA, CADES CAROL LINE e ACSM 

 

 Dos artistas cadastrados, a sua maioria é do sexo masculino (58%), dessa maioria 65% 

são instrumentistas de corda, o que justifica a grande maioria de músicos que tocam na noite 

em barzinhos, bandas de rock e MPB na cidade.  Dos cantores cadastrados 100% são do estilo 

musical sertanejo, o que demonstra que outros tipos de cantores da noite não se cadastraram 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016    11 

 

ou se cadastraram com outra função artística.  Dos 500 dados cadastrados pode-se concluir 

que 20% são grupos culturais voltados para o samba, pagode e sertanejo. Apenas 3,7% são 

regularizados, o que reflete a grande informalidade do setor. Dos dados oriundos do 

artesanato, 24% são associados a algum tipo de empresa, com destaque para grande número 

de mulheres acima de 30 anos (60%) que tem essa atividade como complementação de renda.  

 Na criação do CMPC foram convocados todos os interessados, e os candidatos a 

conselheiros deveriam se cadastrar e conforme Lei Municipal de Cultura 3006/2013 não 

poderiam ter vínculo com o Poder Público. No dia da eleição, para ter direito a voto, alguns 

artistas tiveram que se cadastrar, o que dificultou o andamento da mesma. Muitos líderes 

culturais ficaram impossibilitados de participarem do CMPC, o que criou grandes 

dificuldades para formação de uma chapa. Foi necessário indicar outros integrantes de grupos 

culturais o que resultou em desmotivação e desvio de interesses.  

 A CMC de Itajubá contou com a presença maciça da classe artística, mesmo com a 

divulgação limitada às rádios, internet e quadros da Prefeitura. Os participantes foram 

separados em grupos e organizados por eixos de discussão nas áreas de gestão, organizações e 

associações, música, artes visuais, folclore e culturas afro-brasileiras. Houve dificuldade em 

estabelecer metas de interesses mútuos que viessem a atender aos anseios da comunidade. 

Nesse momento, o papel da Universidade foi determinante, o que facilitou o andamento das 

ações na forma de esclarecer dúvidas e unir o conhecimento técnico ao popular.  

 Como parte da Implantação do SMC foi desenvolvido um curso de capacitação de 

gestores e produtores culturais de forma a divulgar as ferramentas necessárias para a 

construção e funcionamento do sistema. Muitos dos alunos formados no curso criaram seus 

próprios grupos culturais e fomentaram a criação de outros Sistemas em municípios vizinhos. 

A parceria das Prefeituras com as Escolas e Universidade pode auxiliar na expansão do 

conhecimento e incrementar a profissionalização do setor. Para a SMCT, os artistas locais 

tiveram um papel secundário nos últimos anos. Visto que, outros artistas de renome nacional  

visitaram a cidade nas suas principais datas comemorativas, retirando a oportunidade do 

artista local. Conselheiros e artistas relataram a dificuldade de se ter acesso a um espaço 

cultural na cidade. As propostas apresentadas na CMC foram incorporadas ao PMC que em 

conjunto com as leis internacionais, federais, estaduais e municipais, irão reger o direito ao 

acesso à cultura. O PMC é um dos procedimentos mais importantes do SMC e contribui para 

a fruição das políticas públicas e determina o manejo orçamentário, a gestão de projetos e os 

investimentos no setor de cultura por 20 anos.  

 A Prefeitura Municipal de Itajubá conta com um planejamento orçamentário anual que 

teve um crescimento de 33% em 2015, mas os repasses para a SMCT  cairam cerca de 35% .  

O setor de serviços do município cresceu 28% nesse mesmo período, o que não justifica a 

diminuição dos repasses. Os valores gastos no setor de administração da SMCT equivale a 

mais de 77% dos recursos disponibilizados e os investimentos em infra-estrutura mais 

significativos na área cultural no município de Itajubá vêm sendo realizados por terceiros em 

troca de benefícios fiscais e doações de terrenos. A criação do FMC com Código Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) dedicado possibilita repasses financeiros do orçamento municipal 

para 2017 para a realização do PMC. Uma análise do potencial econômico no município 

revela que existe um crescimento anual dos setores voltados à Economia Criativa e que 95% 

do total de arrecadação do município se deve às pequenas e micro empresas. Esse crescimento 

foi impulsionado pelas facilidades criadas pelo Governo Federal para a formalização do 

terceiro setor (IBGE, 2010; RECEITA FEDERAL, 2015). O  aumento do número de 

empresas do terceiro setor na arrecadação do município de Itajubá é significativo e 

impulsionou a economia em 89% no último ano. Na pesquisa realizada entre os anos de 2011 

a 2015 as atividades da Economia Criativa tiveram um perfil ascendente, vide Figura 05.  
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Figura 05 - Perfil Crescimento das Atividades Econômicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE (2015) 

 

 A Economia Criativa em Itajubá revela um potencial a ser explorado como mola 

propulsora para o desenvolvimento regional e abre caminhos para novos estudos e 

investimentos. A sua influência no SMC é diretamente proporcional ao seu investimento.  

 

PROTOCOLO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

 As atividades realizadas para a implantação do Sistema Municipal de Cultura de 

Itajubá foram sistematizadas em um protocolo que tem como objetivo auxiliar outros gestores 

municipais na implantação de seus sistemas e está ilustrado na Figura 13 a seguir. 

 
Figura 13 - Protocolo de Implantação do Sistema Municipal de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a Autora. 

 

5 Conclusões  

 

 Da análise do processo de criação e estruturação do SMC e a sua influência na 

Economia Criativa do município de Itajubá - MG pode-se concluir que é uma ferramenta de 
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gestão pública que opera sobre força de lei e deixa como herança um planejamento de longo 

prazo para a cultura do município. Pode ser usada como uma estratégia para impulsionar o 

empreendedorismo, mas não se trata somente de um projeto político, também é um projeto 

social porque procura atender as necessidades de uma sociedade com o objetivo de criar renda 

e melhorar a qualidade de vida de forma sustentável. A disseminação do conhecimento 

adquirido possibilitou a criação de outros Sistemas Culturais o que fortaleceu as relações entre 

Poder Público e artistas de toda região.  

 Da análise da unificação dos cadastros de artistas pode-se concluir que o cadastro 

único de artistas não representa a diversidade cultural do município e os artistas não o 

reconhecem como ferramenta necessária para a sua participação no SMC. A falta de sinergia 

entre os atores do processo de implantação do Sistema prejudica as relações entre as partes e 

criam debates acalorados sem objetividade concreta, o que afeta os resultados esperados. Da 

análise de criação e implantação dos componentes básicos do SMC pode-se concluir que a 

formação do CMPC é afetado pelo peso demasiado da burocracia aliada aos interesses 

pessoais e políticos que agem como variáveis perturbadoras que afetam o bom funcionamento 

do sistema.  Na estruturação do Conselho e na realização da CMC houve maior proximidade e 

interação entre Poder Público e sociedade civil, o que incrementou a participação dos artistas 

locais em eventos promovidos pela Prefeitura atendendo aos anseios dos artistas apresentados 

no início do projeto.   

 Das fragilidades encontradas destaca-se o desconhecimento dos participantes quanto 

ao tema abordado, o que dificultou inicialmente a formação de um cadastro único de artistas 

para a criação do CMPC conforme os acordos exigidos por lei.  Notou-se um elevado grau de 

dificuldade para a aglutinação das diferentes áreas culturais presentes no município e seus 

representantes, em torno de uma proposta universal que pudesse trazer benefícios e atender 

aos anseios de toda comunidade.   

 Dos pontos positivos pode-se destacar a capacitação dos conselheiros e agentes 

culturais realizada em parceria com a Universidade, o que deu maior fluidez às trocas de 

informações, possibilitou o atendimento aos requisitos técnicos e prazos exigidos pelo MinC. 

Essa parceria impulsionou a abertura de novos pontos de cultura na região o que promoveu 

maior interação entre as partes na criação de eventos culturais com a participação dos artistas 

locais.    

 Da análise da participação da Economia Criativa no município pode-se concluir que 

tem um perfil ascendente e é um potencial a ser explorado na promoção do desenvolvimento 

regional. Quanto mais fortalecido o SMC estiver mais eventos culturais na cidade e região 

serão criados e, novas oportunidades de emprego e de captação de recursos surgirão, o que 

amplia a contribuição da Economia Criativa no desenvolvimento local e regional. 

 O protocolo disponibilizado é uma ferramenta de gestão pública que exibe um 

processo simplificado e ordenado de ações necessárias para a criação e implantação de um  

Sistema Municipal de Cultura. Pode ser utilizado por gestores de cidades que visam ampliar a 

participação da Economia da Cultura na Economia Criativa para promoção do 

desenvolvimento endógeno sustentável. Essa ferramenta visa agilizar as ações do Poder 

Público e facilitar a cooperação da sociedade civil na sua formação e implantação.  
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