Como montar
uma produtora
cultural

EMPREENDEDORISMO

Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br

Expediente
Presidente do Conselho Deliberativo

Robson Braga de Andrade – Presidente do CDN

Diretor-Presidente

Guilherme Afif Domingos

Diretora Técnica

Heloísa Regina Guimarães de Menezes

Diretor de Administração e Finanças

Vinícius Lages

Unidade de Capacitação Empresarial e Cultura Empreendedora

Mirela Malvestiti

Coordenação

Luciana Rodrigues Macedo

Autor

Paulo CÃ©sar Borges de Sousa

Projeto Gráfico

Staff Art Marketing e Comunicação Ltda.
www.staffart.com.br

TOKEN_HIDDEN_PAGE

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo / Automação /
Canais de Distribuição / Investimento / Capital de Giro / Custos / Diversificação/Agregação de Valor /
Divulgação / Informações Fiscais e Tributárias / Eventos / Entidades em Geral / Normas Técnicas /

Sumário

1. Apresentação ........................................................................................................................................

1

2. Mercado ................................................................................................................................................

3

3. Localização ...........................................................................................................................................

5

4. Exigências Legais e Específicas ...........................................................................................................

6

5. Estrutura ...............................................................................................................................................

10

6. Pessoal .................................................................................................................................................

11

7. Equipamentos .......................................................................................................................................

13

8. Matéria Prima/Mercadoria .....................................................................................................................

14

9. Organização do Processo Produtivo ....................................................................................................

16

10. Automação ..........................................................................................................................................

18

11. Canais de Distribuição ........................................................................................................................

19

12. Investimento ........................................................................................................................................

20

13. Capital de Giro ....................................................................................................................................

22

14. Custos .................................................................................................................................................

24

15. Diversificação/Agregação de Valor .....................................................................................................

26

16. Divulgação ..........................................................................................................................................

27

17. Informações Fiscais e Tributárias .......................................................................................................

28

18. Eventos ...............................................................................................................................................

29

19. Entidades em Geral ............................................................................................................................

32

20. Normas Técnicas ................................................................................................................................

35

21. Glossário .............................................................................................................................................

38

22. Dicas de Negócio ................................................................................................................................

41

23. Características ....................................................................................................................................

44

24. Bibliografia ..........................................................................................................................................

46

25. Fonte ...................................................................................................................................................

48

26. Planejamento Financeiro ....................................................................................................................

48

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo / Automação /
Canais de Distribuição / Investimento / Capital de Giro / Custos / Diversificação/Agregação de Valor /
Divulgação / Informações Fiscais e Tributárias / Eventos / Entidades em Geral / Normas Técnicas /

Sumário

27. Soluções Sebrae .................................................................................................................................

48

28. Sites Úteis ...........................................................................................................................................

48

29. URL .....................................................................................................................................................

48

Produz projetos e orienta criadores e instituições culturais para que possam interpretar
e se enquadrar nas políticas de financiamento do Estado.

Apresentação / Apresentação

1. Apresentação

Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar que os tópicos a seguir não
fazem parte de um Plano de Negócio e sim do perfil do ambiente no qual o
empreendedor irá vislumbrar uma oportunidade de negócio como a descrita a seguir. O
objetivo de todos os tópicos a seguir é desmistificar e dar uma visão geral de como um
negócio se posiciona no mercado. Quais as variáveis que mais afetam este tipo de
negócio? Como se comportam essas variáveis de mercado? Como levantar as
informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender?

Produtor cultural é o profissional responsável pela elaboração e execução de projetos,
programas, eventos e atividades culturais, sociais, esportivas, políticas e
comemorativas. Este profissional também pode estar ligado ao agenciamento de
artistas, grupos artísticos formais ou informais e ainda na promoção de ações de
associações, cooperativa e entidades privadas, públicas ou do terceiro setor. Sua
atuação é muita ampla, podendo contemplar a gestão, o planejamento, a mobilização,
a execução (acompanhamento), a distribuição de produtos culturais, prestação de
contas e relatoria de eventos, projetos e programas.

O Brasil tem uma imensa e variada gama de manifestações de cultura popular. Elas
refletem a maneira de ser, agir, pensar e se expressar dos diferentes segmentos
socioculturais de nossa sociedade, as quais são expressadas através da música,
dança, artesanato, teatro, filmes, festas populares (urbanas, rurais, regionais, etc.),
entre outras formas.

Com isto tem havido uma crescente demanda por produtos culturais, resultante da
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evolução da tecnologia digital dos meios de comunicação e entretenimento, o que tem
favorecido a geração de novas criações culturais, por artistas anônimos e criadores
profissionais, que fazem da criação cultural sua atividade principal.

Outros grandes agentes da política cultural do país são as instituições culturais como
museus, centros culturais, galerias e demais instituições públicas ou privadas que tem
por finalidade a organização de atividades relacionadas à cultura, e que necessitam de
recursos humanos, materiais e financeiros para realizar seus projetos.

No mesmo sentido, o Estado reforça o seu papel na política cultural do país, como
planejador, produtor e avaliador dos impactos de sua política na sociedade, atuando de
forma direta ou indireta, através de incentivos fiscais e financiamentos de projetos
prioritários, buscando manter sempre viva as mais diversas manifestações culturais de
seu povo.

Neste contexto, cabe ao produtor cultural orientar os criadores ou idealizadores de
projetos culturais, bem como as instituições culturais, tanto as públicas quanto as
privadas, possibilitando que os produtos culturais venham a enquadrar nas políticas de
financiamento do Estado.

Além disso, produtores culturais podem atuar diretamente na produção de projetos de
caráter cultural, correndo os riscos inerentes ao negócio, exatamente como acontece
com outras atividades empresariais.
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Este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração deste plano
consulte o Sebrae mais próximo.

2. Mercado
A área de produção cultural, em especial as de vídeo, de música e produção para
empresas que organizam eventos culturais, tem tido um bom espaço de atuação no
mercado nacional.

As secretarias municipais e estaduais da Cultura sempre buscam no mercado
profissional empresas para atender suas demandas de atuação, seja para realizar
eventos como também para prestação de serviços de consultoria para planejamento
de políticas culturais.

O mercado do segmento de produção cultural tem tido boas opções de atuação. Essas
opções de serviços decorrem da demanda de instituições culturais sem fins lucrativos,
empresas públicas e ou privadas.

Os serviços de uma produtora cultural, se bem divulgados junto a seu público-alvo,
apresenta boas perspectivas operacionais. Existe um leque de atividades a serem
executadas, tais como: analisar, planejar, coordenar e operar projetos culturais;
realizar análise de captação de recursos junto aos mais diversos órgãos do poder
público e setor privado, bem como organismos internacionais.
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Segundo o ex-Ministro da Cultura, Gilberto Gil, o Brasil apresenta importantes
diferenciais competitivos, como a excelência dos produtos, a disponibilidade de
profissionais de alto nível e a facilidade de absorção de tecnologias. Além disso, conta
com um mercado interno forte, no qual a produção nacional tem ampla primazia sobre
a estrangeira - a música e o conteúdo de TV seriam exemplos disto, aonde o
predomínio chega a 80%, ainda com oportunidades de ampliação de mercados.
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Dados do IBGE revelam que a chamada “economia da cultura”, do país, possui
indicadores expressivos: as 320 mil empresas do setor geram 1,6 milhões de
empregos formais e representam 5,7% das empresas do país. A cultura é o setor que
melhor remunera - sua média salarial é 47% superior à nacional.

A economia da cultura, que envolve produção, circulação e consumo de produtos e
serviços culturais, já responde por 7% do PIB mundial. Os produtos culturais são os
principais itens da pauta de exportações dos Estados Unidos e na Inglaterra
representam 8% do seu PIB. No Brasil, o crescimento médio anual dos setores
criativos (6,13%) foi superior ao aumento médio do PIB nacional (cerca de 4,3%) nos
últimos anos.

Segundo organização feita recentemente pela Secretaria da Economia Criativa, no
Ministério da Cultura, o Brasil tem cinco setores criativos:
• Patrimônio (materiais e imateriais, museus e arquivos);
• Expressões culturais (artesanato, artes visuais, culturas afro, indígena e populares);
• Artes e espetáculo (dança, música, circo e teatro);
• Audiovisual, livro e literatura (cinema e vídeo, e publicações);
• Criações funcionais (moda, arquitetura, design e arte digital).

No Brasil, 320 mil empresas estão voltadas para a produção cultural (quase 6% do
total de empresas no País). Empregam formalmente cerca de 3,7 milhões de pessoas
e são responsáveis por 8,5% dos postos de trabalho, segundo levantamento recente
feito pelo IBGE.

A média salarial paga pelo setor é quase 44% superior a da nacional. Ainda assim, a
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O uso da cultura para aquecer a economia exige ações diferenciadas. Nos últimos
anos, o Estado brasileiro tem apoiado a produção e difusão de atividades culturais por
meio de programas de fomento ou leis de incentivo em especial a Lei Rouanet.

Outra modalidade de suporte são as linhas de financiamentos oferecidos por bancos
de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Entre 2000 a 2008, os
desembolsos do BNDES a projetos ligados à cultura foram de aproximadamente R$
300 milhões.
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área aguarda uma alavancagem das produções nacionais e a construção de espaços
de lazer – atualmente apenas 21% das cidades brasileiras contam com salas de teatro
e apenas 9% possuem salas de cinema, segundo o instituto.

Para apoiar o crescimento do setor, a Secretaria da Economia Criativa planeja
aumentar a quantidade de pesquisas sobre do mercado brasileiro, articular e estimular
o fomento direcionado aos projetos criativos, aumentar a capacitação de gestores
culturais e mesmo de cursos para formação em universidades e centros tecnológicos;
além de apoiar a produção, distribuição e consumo dos serviços e bens criativos.

Diante desse cenário há boas perspectivas para esse segmento de mercado.

3. Localização

A localização é um fator que define sucesso ou fracasso de um empreendimento.
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4. Exigências Legais e Específicas

O empreendedor de uma empresa de produção cultural deverá cumprir algumas
exigências iniciais e somente poderá se estabelecer depois de cumpridas, quais sejam:

Registro da empresa nos seguintes órgãos:

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas

Diante disto a localização deverá se dar em um local de fácil acesso, bem servido por
transporte público, que permita ser visualizada ou localizada facilmente. Isto porque
como se trata de uma empresa de produção cultural, deve estar localizada, de
preferência, nas proximidades de seu público alvo, facilitando assim o contato direto e
rápidos deslocamentos.

• Junta Comercial;

• Secretaria da Receita Federal (CNPJ);

• Secretaria Estadual de Fazenda;
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• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a recolher
por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição
Sindical Patronal);

• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”;

• Corpo de Bombeiros Militar.

Visita à prefeitura da cidade em que pretende montar a sua empresa produtora cultural
para fazer a consulta de local e emissão das certidões de Uso do Solo e Número
Oficial.

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas

• Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento;

Algumas prefeituras disponibilizam esse serviço via internet, o que agiliza
sobremaneira esse tipo de consulta.

Passo seguinte para a formalização da empresa:

• Após a liberação do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial de
seu Estado, do CNPJ e da inscrição estadual (se aplicável), também, deve-se
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• Antes de iniciar a produção o empreendedor deverá obter o alvará de licença
sanitária. Para obter essa licença o estabelecimento deve estar adequado às
exigências do Código Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas).

• O empreendedor deverá atentar que em âmbito federal a fiscalização cabe a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, já em âmbito estadual e municipal fica a
cargo da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde,
respectivamente.

Na sequência faz-se necessário:

a) O empresário de produção cultural deverá atentar a lisura no trato com os clientes e
fornecedores, em conformidade com o Código de Ética emanado pela ABEOC –
Associação Brasileira de Empresas de Eventos.
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providenciar o registro da empresa na Prefeitura Municipal para requerer o Alvará
Municipal de Funcionamento.

b) No código de ética citado vem toda a estrutura funcional, as relações empresariais e
profissionais a serem obedecidas tanto internamente pelas empresas quanto em
relação a clientes e fornecedores.

Existe legislação específica sobre o inventivo à cultura no Brasil, conforme segue:
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b) Essa Lei instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que é
formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), com verba própria
do governo; o Incentivo Fiscal (Mecenato), financiado por empresas; e o Fundo de
Investimento Cultural e Artístico (FICART).

c) O Mecenato viabiliza benefícios fiscais para investidores que apoiarem projetos
culturais sob a forma de doação ou patrocínio. Empresas e pessoas físicas aproveitam
a isenção em até 100% do valor no Imposto de Renda e investem em projetos
culturais. Além da isenção fiscal, elas investem também em sua imagem institucional e
em sua marca.

d) A lei possibilita também a concessão de passagens para apresentação de trabalho
de natureza cultural, a serem realizados no Brasil ou no exterior.

e) Lei n° 9.874, de 23 de novembro de 1999 – Altera dispositivos da Lei n° 8.313, de 23
de dezembro de 1991, e dá outras providências.
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a) Lei nº. 8.313/91, mais conhecida como Lei Rouanet. Essa Lei Federal teve o
principal objetivo de incentivar os investimentos culturais pelas empresas privadas e
pessoas físicas.

f) Lei nº. 9.999, de 30 de agosto de 2000 – Altera o inciso VIII do art. 5º da Lei nº.
8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº. 9.312, de 5 de novembro de
1996, que restabelece princípios da Lei nº. 7.505, de 2 de julho de 1986; institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC e dá outras providências,
aumentando para três por cento da arrecadação bruta das loterias federais e
concursos de prognósticos destinados ao Programa.

g) Lei nº. 8.685, de 20 de julho de 1993 (Lei do Audiovisual) - Cria mecanismos de
fomento à atividade audiovisual, e dá outras providências.
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i) Lei n°. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – Altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências. Esta Lei regula os Direitos Autorais,
entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são conexos.

Além da legislação Federal específica os Estados e Municípios têm legislação
específica de incentivo a cultural, com regras próprias e direcionadas.

5. Estrutura

O tamanho da estrutura física varia segundo o interesse e expectativa do
empreendedor. No entanto alguns espaços devem ser preparados, conforme segue:
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h) Lei nº. 8.401, de 8 de janeiro de 1992 - Dispõe sobre o controle de autenticidade de
cópias de obras audiovisuais em videograma posta em comércio.

Recepção: espaço destinado ao serviço de atendimento ao cliente, com espaço de
espera confortável, com mobiliário adequado para causar boa impressão da empresa.
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Sala de reunião: espaço destinado à realização de reunião com os clientes e reuniões
internas.

Deve se prever o espaço de banheiros e copa.

Para instalação dos espaços acima, o ideal é que se inicie com uma área mínima de
80m². Ressalta-se que o empresário deverá dotar os espaços com layout interativo e
agradável.
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Pessoal

Sala de trabalho: área em que serão dispostos os computadores e mesas para o
desenvolvimento dos serviços relacionados a produtora cultural, de preferência deve
ser montado ilhas de trabalho, facilitando assim o desenvolvimento da atividade
principal da empresa.

6. Pessoal

Considerando a estrutura física sugerida, entende-se que o quadro de funcionários
fixos para o início das atividades deve ser na ordem de 03 (três) funcionários,
distribuídos conforme abaixo:
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• Uma pessoa para atuar na execução dos serviços técnicos da produtora cultural;

• Uma pessoa que será o responsável por manter os contatos com os órgãos públicos
e privados, de forma a buscar a viabilização de apresentação da produtora cultural e
fazer levantamento de trabalhos a serem oferecidos.

Esse segmento empresarial permite trabalhar com um número variável de prestadores
de serviços terceirizados, os quais poderão ser contratados por projeto, como exemplo
cita-se as funções de recepcionistas externas, seguranças, manobristas, fotógrafos,
cinegrafistas, mestre de cerimônia (quando o evento assim o exigir), operadores de
iluminação, de som, cenografia, dentre outros.

O ideal é que o proprietário da produtora cultural seja o encarregado geral da empresa.
Mas caso este não se sinta com essa capacidade, que dê preferência por um
profissional com amplo domínio desse segmento.
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• Uma pessoa para atuar na recepção de clientes, atendimento telefônico e cuidar das
rotinas administrativas e financeiras do escritório;

A atividade de uma produtora cultural requer um nível de exigência e expectativa
extremamente alto por parte do cliente, pois esse tipo de empresa desempenha um
serviço altamente particular, portanto, o limiar de sucesso e fracasso está
extremamente próximo.
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Os equipamentos necessários para a montagem de uma produtora cultural,
considerando uma empresa de porte médio, são os seguintes:

a) Estações de trabalho;

b) Mesa de reunião;

c) Cadeira;

d) Estante;

e) Impressora a laser colorida de boa qualidade;

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos

7. Equipamentos

f) Scanner;

g) Microcomputador ou notebook;

h) Projetor de imagem;
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j) Internet de banda larga;

k) Telefone fixo;

l) Telefone móvel;

m) Arquivos.

8. Matéria Prima/Mercadoria
A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:

Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o
capital investido em estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido
em base anual e tem a característica de representar o que aconteceu no passado.
Obs.: Quanto maior for a frequência de entregas dos fornecedores, logicamente em
menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também chamado de índice
de rotação de estoques.
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i) Fax;
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Nível de serviço ao cliente: o indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente
do varejo de pronta entrega, isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer
receber a mercadoria, ou serviço, imediatamente após a escolha; demonstra o número
de oportunidades de venda que podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a
mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto na
alocação de capital de giro. O estoque mínimo deve ser calculado levando-se em conta
o número de dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede da
empresa.

A matéria-prima de uma produtora cultural é o nível de conhecimento sobre os temas
que se propõe a produzir e apoiar, denotado pelo gestor de cada projeto.
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Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período
de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas
futuras, sem que haja suprimento.

Assim o capital intelectual será o ponto forte desse ramo de atividade, em especial de
seu idealizador e também de seu quadro fixo e móvel, pois será o resultado que
contará como positivo ou negativo.
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9. Organização do Processo Produtivo

O processo produtivo associado à produção cultural irá depender do nicho de negócio
ou segmento de atuação da produtora, que pode incluir:

a) Atuar na área de planejamento e gestão cultural, estabelecendo metas e estratégias
para o fomento e a promoção da cultura, em nível público e/ou privado;

b) Planejar, organizar e divulgar projetos e produtos culturais de toda natureza;

c) Formatar projetos culturais para captação de patrocínio;

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
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As pessoas que compõe a empresa de produção cultural devem ter um nível de
acessibilidade aos meios de comunicação bastante estreito, devendo, portanto,
construir e manter um relacionamento positivo com jornalistas e formadores de opinião
da sociedade.

d) Promover a integração entre a criação artística e a gerência administrativa na
produção de espetáculos (teatro, dança, música, circo etc.), produtos audiovisuais
(filmes, telenovelas, discos, CDs, DVDs), obras literárias, entre outros setores da
indústria cultural;
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f) Trabalhar em setores de marketing cultural, desenvolvendo estratégias de
investimento em projetos culturais;

g) Exercer a gerência cultural e operacional em instituições públicas e privadas,
atuando em centros culturais, galerias de arte museus, bibliotecas, teatros, cinemas;

h) Compor equipes governamentais de gestão cultural em níveis municipal, estadual e
federal, auxiliando na definição de políticas públicas para a cultura;

i) Contribuir nas ações de preservação e revitalização do patrimônio cultural;

j) Atuar em ensino, pesquisa e extensão no magistério superior na área de Produção
Cultural e áreas afins;

k) Atuar como representante pessoal (personal representatives) para o artista e sua
assessoria, incluindo:

a. A seleção de projetos em que o artista se envolve;

b. Todas as questões envolvendo divulgação, relações públicas e propaganda;

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo

e) Atuar na curadoria e organização de mostras, exposições e festivais em diversas
áreas artísticas;

c. A adoção de um “formato” que melhor apresente o artista;

d. A seleção de locais e datas de forma a otimizar o trabalho e o retorno para o artista;
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f. A seleção e a supervisão de pessoal que atue administrativa, financeira e legalmente
para o artista.

Além das atividades de produção cultural propriamente dita, o empreendedor
independente deverá dedicar-se ao controle administrativo do negócio (controle dos
recebimentos e pagamentos, rotinas bancárias e contábeis, compra de materiais etc.)
e o relacionamento comercial com clientes (inclui as atividades de captação de clientes
ou venda dos serviços, orçamento, negociação, agendamento das visitas etc.).

10. Automação

O nível de automação para esse segmento empresarial não é tão expressivo devido a
atividade não ser técnica e sim cultural.
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e. O estabelecimento dos tipos de vínculos que mais beneficiem a carreira do artista;

No entanto é ideal que o empreendedor invista em automação visando dinamizar toda
a sua área de projetos, controle e acompanhamento dos estágios do referido projeto,
controle de satisfação do cliente, controle de demanda por tipo de projeto, clientes
potenciais, bem como manter o controle integral da área administrativa, financeira,
comercial e operacional.
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11. Canais de Distribuição
O trabalho de uma produtora cultural tem caráter estratégico e deve ter um estreito
canal de relacionamento com os veículos da imprensa, construindo uma boa
imagem/reputação com os formadores de opinião.

Esses veículos são os jornais; revistas, revistas especializadas, rádio, agências de
notícias, sites, portais de notícias, blogs e emissoras de TV. As ações contínuas de
publicidade de seus trabalhos ou de sua forma de atuação permite criar um vínculo de
confiança com os veículos de comunicação e sedimentar sua imagem de forma
positiva na sociedade.

Considerando a proximidade do momento dos grandes eventos internacionais que se
realizarão no Brasil, tais como Copa do Mundo de Futebol e Olímpiadas, tanto o
Governo brasileiro quanto outros organismos mundiais disponibilizam recursos para
investimento no desenvolvimento da cultura do País sede desses eventos.
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Ressalta-se que a empresa é parte integrante da vida do empresário, portanto,
conhecer todos os seus atos e fatos será de fundamental importância, já que uma
empresa bem gerida estará bem encaminhada rumo ao sucesso empresarial.
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12. Investimento

Apresenta-se abaixo sugestão do montante a ser investido na implantação de uma
empresa produtora cultural:

a) Estações de trabalho – 4 - R$ 1.600,00;

b) Mesa de reunião – 1 - R$ 1.000,00;

c) Cadeira – 18 - R$ 7.200,00;

d) Estante – 4 - R$ 2.200,00;

e) Impressora laser colorida – 1 - R$ 2.500,00;

f) Microcomputador – 4 - R$ 10.000,00;
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Nesse processo o empreendedor de uma produtora cultural deverá buscar montar um
portfólio para sua empresa e buscar seus possíveis clientes de forma direta.

g) Notebook – 3 - R$ 9.000,00;

h) Projetor de imagem (Datashow) – 2 – R$ 5.000,00;
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j) Internet – 1 = R$ 200,00 / mês;

k) Telefone fixo – 4 = R$ 200,00;

l) Telefone móvel – 2 = R$ 400,00;

m) Arquivos – 2 = R$ 1.600,00.

Investimento Total = R$ 41.350,00

Observações:

1. Nos valores indicados para o investimento, não está previsto o custo de software a
ser utilizado na execução dos serviços da empresa. Assim o empreendedor deverá
selecionar o que melhor se adequa a sua necessidade e buscar sua aquisição no
mercado.
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i) Fax – 1 = R$ 450,00;
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3. Os preços acima são meramente referenciais, para fins de estimativa do
investimento necessário, podendo variar de acordo com a qualidade, estilo, local de
aquisição, dentre outras variáveis.

13. Capital de Giro
Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos
médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e
prazos médios concedidos a clientes (PMCC).
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2. Não estão considerados os gastos relativos à aquisição ou adequação do imóvel
escolhido para a instalação da empresa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem,
maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos
regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a
necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.
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Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para
pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar
para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos
de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto, retiradas e imobilizações
excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus
pagamentos futuros.

Um fluxo de caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na
empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as
variações nas vendas e nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com
precisão.
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Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão- de-obra, aluguel,
impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada ao
prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da
empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa.

Nesse segmento, normalmente a necessidade de Capital de Giro é de nível alto, e
tenderá a variar na ordem de 90% a 180% do investimento total.
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São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente no preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas comerciais, insumos
consumidos no processo de prestação e execução de serviços, depreciação de
maquinário e instalações.

O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra,
prestação e venda de serviços que compõem o negócio, indica que o empreendedor
poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como ponto fundamental
a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas as
despesas internas.

Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio.
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14. Custos

Os custos para abrir uma produtora cultural podem ser estimados considerando os
itens e valores referenciais abaixo:
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2. Tributos, impostos, contribuições e taxas: R$ 1.500,00;

3. Aluguel, taxa de condomínio, segurança: R$ 3.000,00;

4. Água, luz, telefone e acesso a internet: R$ 900,00;

5. Manutenção de software: R$ 500,00;

6. Produtos para higiene e limpeza: R$ 400,00;

7. Recursos para manutenções corretivas e preventivas de maquinários e instalações:
R$ 800,00;

8. Propaganda e publicidade da empresa: R$ 1.500,00;

9. Despesas comerciais para desenvolvimento do negócio: R$ 2.500,00;
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1. Salários, comissões (caso a remuneração de serviço de colaboradores seja feita
com base em desempenho) e encargos: R$ 15.000,00;

10. Assessoria contábil – R$ 1.500,00;

11. Valores para quitar possíveis financiamentos de máquinas, equipamentos e
mobiliário – R$ 1.200,00.
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Agregar valor significa oferecer produtos e, ou, serviços complementares ao produto
principal, diferenciando-se da concorrência e atraindo o público-alvo. Não basta
possuir algo que os concorrentes não oferecem. É necessário que esse algo mais seja
reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu nível de
satisfação com o produto ou serviço prestado.

No caso de uma produtora cultural, as oportunidades de agregação de valor são
diversas, dentre elas as mais comuns são:

1) Realizar pesquisas de novas áreas e oportunidades e formatação do projeto cultural
em linguagem comercial, agregando valores a fim de torná-lo um produto vendável;

2) Realização da programação visual do projeto, dando-lhe a visibilidade necessária a
fim de captar a atenção e o interesse do patrocinador;

3) Desenvolvimento de projetos personalizados que se identificam com o perfil da
empresa patrocinadora;
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15. Diversificação/Agregação de Valor

4) Obtenção e tratamento de dados para fundamentação das propostas e
demonstração da relevância de projetos culturais;

5) Sugestão de produtos/serviços decorrentes do projeto e adequação do orçamento
aos preços praticados no mercado;
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7) Produção de textos para fundamentação dos objetivos e justificativas do projeto;

8) Organização de documentação obrigatória exigida;

9) Acompanhamento da tramitação do projeto até a aprovação.

16. Divulgação

Neste ramo de negócio o empreendedor deverá dedicar bastante tempo na divulgação
e venda de seus serviços, investindo esforço pessoal em apresentações e na
manutenção de sua página de internet, além de planejar e realizar workshops sobre
produção cultural e visitas a entidades patrocinadoras e financiadoras de projetos
culturais, artistas e empresas de entretenimentos e comunicação.

A divulgação "boca a boca" e uma boa referência feita por clientes, satisfeitos com o
serviço de produção bem realizado, funcionam significativamente neste segmento.
Adicionalmente é recomendável, informar pessoas de seu relacionamento sobre seu
trabalho, buscando indicações destes para aumentar sua carteira de clientes.
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6) Identificação do público consumidor do produto cultural;
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Deve-se divulgar a empresa produtora cultural também nas páginas das redes sociais.

17. Informações Fiscais e Tributárias
O segmento de PRODUTORA CULTURAL, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 9001-9/99 como as atividades de
produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, cenógrafos, roteiristas, etc. ,
poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresas de
Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita
bruta anual de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais) para micro empresa R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para
empresa de pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional (http://www8.receita.f
azenda.gov.br/SimplesNacional/):
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É recomendável a construção de uma homepage da sua empresa na internet, com
divulgação de serviços prestados e casos de sucesso, além da elaboração de um
pequeno “kit” de material de apresentação / divulgação (cartão de visitas, folhetos,
folder etc.). Registre também seu telefone, e-mail e URL nas listas telefônicas
classificadas de sua cidade e sites de busca na internet. Dentre os itens do material de
apresentação, tenha sempre cartões de visita. Diga neles quem você é, o que você faz
e como pode ser encontrado.

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
• CSLL (contribuição social sobre o lucro);
• PIS (programa de integração social);
• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
• ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);
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Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 6% a 17,42%, dependendo da receita bruta auferida
pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo
SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de
atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número
de meses de atividade no período.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

MEI (Microempreendedor Individual): para se enquadrar no MEI o CNAE de sua
atividade deve constar e ser tributado conforme a tabela da Resolução CGSN nº
94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm ),
Neste caso, este segmento não pode se enquadrar no MEI, conforme Res. 94/2001.

Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre será
muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

18. Eventos

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo / Automação /
Canais de Distribuição / Investimento / Capital de Giro / Custos / Diversificação/Agregação de Valor /
Divulgação / Informações Fiscais e Tributárias / Eventos

• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

International Society for the Performing Arts. Disponível em: http://www.ispa.org/
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Encontros com a cultura: O poder da Cultura. Disponível em:
http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp

Seminário Internacional Políticas Culturais. Disponível em:
http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp

Oficina de introdução ao teatro de animação. Disponível em:
http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp
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Atualizações em Gestão Cultural: seminário interno. Disponível em:
http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp

Sarau Afro-Brasil. Disponível em: http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp
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Gestão para produção cultural. Disponível em:
http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp

Seminário #PROCULTURA: Os desafios do financiamento a cultura no Brasil.
Disponível em: http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp

Patrocínio, Marca e Reputação. Disponível em: http://www.redecemec.com/

Captação de Recursos: Cultura e entretenimento sob a perspectiva do mercado.
Disponível em: http://www.redecemec.com/
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Como fazer com que os jogos favoreçam coletivos, projetos e a cultura da periferia?
Disponível em: http://www.gestaocultural.org.br/agenda-cultural.asp

TV a Cabo: Criação, formatação e venda de produtos para TV. Disponível em:
http://www.redecemec.com/
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Mercado do Cinema. Disponível em: http://www.redecemec.com/

19. Entidades em Geral

Ministério da Cultura. Disponível em: http://www.cultura.gov.br

Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura (Sefic). Disponível em:
http://www.cultura.gov.br/site/sobre/secretarias/secretaria-de-incentivo-e-fomen to-acultura/
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Mercado Internacional da Música. Disponível em: http://www.redecemec.com/

Secretaria do Audiovisual (SAV). Disponível em:
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Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID). Disponível em:
http://www.cultura.gov.br/site/sobre/secretarias/secretaria-da-identidade-e-da-d
iversidade-cultural

Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura. Disponível em:
http://www.cultura.gov.br/site/sobre/secretarias/secretaria-de-incentivo-e-fomen to-acultura

Ancine – Agência Nacional do Cinema. Disponível em:
http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
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Secretaria de Programas e Projetos Culturais (SPPC). Disponível em:
http://www.cultura.gov.br/site/sobre/secretarias/secretaria-de-programas-e-proje tosculturais

CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil. Disponível em:
http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/ctr2/rj/DetalheEvento.jsp?Evento.codigo=3
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Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/

Itaú Cultural. Disponível em: http://www.itaucultural.org.br

Petrobrás Cultural. Disponível em:
http://www2.petrobras.com.br/portugues/ads/ads_Cultura.html

ABGC - Associação Brasileira de Gestão Cultural. Disponível em:
http://www.gestaocultural.org.br/html/prodcultural.php
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FUNARTE - Fundação Nacional de Artes. Disponível em: http://www.funarte.gov.br

ABEOC – Associação Brasileira de Empresas de Eventos. Disponível em:
www.abeoc.org.br. Acessando o site principal da ABEOC será possível a navegação
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UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras. Disponível em:
www.ubrafe.com.br

SINDIEVENTOS – Sindicato dos trabalhadores, empregados, autônomos, avulsos e
temporários, em feiras, congressos e eventos em geral e em atividades afins de
organização, montagem e promoção no estado de São Paulo. Disponível em:
www.sindieventos.com.br

SINDIPROM - Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de
Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo. Disponível em:
www.sindiprom.org.br

20. Normas Técnicas
Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).
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secções estaduais.

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
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Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1. Normas específicas para Produtora Cultural.

ABNT NBR ISO 20121:2012 - Sistemas de gestão para sustentabilidade de eventos —
Requisitos com orientações de uso.

Esta Norma especifica os requisitos de um sistema de gestão para sustentabilidade de
eventos para qualquer tipo de evento ou atividades relacionadas a eventos, bem como
fornece orientações sobre a conformidade com esses requisitos.

2. Normas aplicáveis na execução de uma Produtora Cultural.

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.
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universidade e pessoa física).

ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.
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ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os
requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente,
com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais Seção 1: Geral.

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.

ABNT NBR 9050:2004 Versão Corrigida:2005 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.
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Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.
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Bem cultural - se define por sua utilidade pública, assim como por seu conteúdo
simbólico. Pode integrar-se ao patrimônio cultural material e imaterial de uma
sociedade, além de abarcar a infraestrutura necessária para sua guarda e
conservação, como museus, arquivos, centros de documentação, laboratórios etc.

Body art - do inglês "arte do corpo" ou corporal, é uma manifestação das artes visuais
em que o corpo do artista é utilizado como suporte ou meio de expressão, e está
associada à arte conceitual e à performance - da qual é considerada por alguns
teóricos como um "subgênero".

Centralidade da Cultura - centralidade da cultura como instância determinante nos
processos sociais contemporâneos desloca o eixo de sustentação das políticas de
desenvolvimento baseadas tão somente na economia para uma visão mais ampla, que
não tem na cultura um fenômeno isolado e autônomo.

Cidade e cultura - a cidade é o local onde se dá a ação coletiva. Em tempos
globalizados, torna-se o espaço privilegiado de intercâmbios e elaborações, além de
ser o palco no qual os indivíduos exercem pressões para valer seus direitos e
concretizar seus desejos.

Cultura - cultura não é um termo de definição única. Suas inúmeras definições se ligam
de forma direta ao contexto em que estão inseridas. Originada da palavra latina culter
– que significa lavoura ou cultivo agrícola, o que denota um processo material, como
aponta Terry Eagleton – cultura passou a relacionar-se com questões do espírito e
chegou a uma posição de destaque quando se tornou politicamente relevante.
Raymond Williams distingue três sentidos modernos da palavra: cultura como
civilidade; como sinônimo de civilização, ou seja, como processo geral de progresso
intelectual, espiritual e material dentro do espírito iluminista do século XVIII; e cultura
como oposta à civilização, conceituada na virada do século XIX, reflexo do conflito
entre tradição e modernidade, contrapondo a ideia universalista a um modo de vida
característico, sentido que se estabelecerá no século XX. Em outro de seus trabalhos,
Williams apresenta quatro sentidos diferentes de cultura: como uma disposição mental
individual; como o estado de desenvolvimento intelectual de toda uma sociedade;
como as artes; e como o modo de vida total de um grupo de pessoas. Para este autor,
a cultura apresenta formas dominantes, emergentes e residuais que convivem
simultaneamente.
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21. Glossário
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Diversidade Cultural - o pressuposto da diversidade cultural é de que ela é parte
constitutiva da condição humana e, como realidade plural, define-se não como a soma
das diferentes culturas, das diferentes identidades ou dos diferentes modos culturais,
mas como processo marcado por mediações, tensões, trocas constantes e contínuas.

Espetáculo - o "espetáculo" é uma noção central na teoria situacionista desenvolvida
pelo teórico e ativista francês Guy Debord, autor do paradigmático livro A Sociedade
do Espetáculo, de 1968 (Contraponto Editora, 1997). Para Debord, a noção de
"espetáculo" é usada para assinalar um novo estágio no capitalismo avançado - que
associava a um "excesso do midiático" -, terreno de novas formas de poder ao qual ele
propõe estratégias de resistência e subversão. No âmbito das artes visuais, em outra
acepção, o "espetáculo" se confunde com o espetacular, referindo-se a uma tendência
crescente, a partir dos anos 1990, a se valorizar soluções plásticas grandiosas, não
raro com elaborados aparatos cenográficos e forte apelo visual. Por vezes flertando
com a monumentalidade, tais propostas podem envolver o espectador num jogo
sensorial ao qual é difícil permanecer indiferente. Essa concepção de espetáculo não
se restringe à produção de artistas, mas é também assimilada como estratégica por
instituições de arte na atualidade, que investem em requintadas soluções cenográficas
para projetos expositivos.

Financiamento da Cultura - o financiamento da cultura pode ser entendido como o
conjunto de iniciativas, medidas ou mecanismos capaz de prover recursos financeiros
para o desenvolvimento do setor cultural. Esses recursos podem se originar de
diversas fontes – públicas (de âmbito federal, estadual ou municipal), mistas ou
privadas (pessoas físicas, empresas, fundações, organizações sem fins lucrativos) –,
as quais, mediante motivações variadas, canalizam recursos para fomentar a criação,
a produção, a distribuição e o uso cultural, ou ainda para preservar o patrimônio
cultural.
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Direitos Culturais - os direitos culturais foram proclamados na Declaração Universal
dos Direitos do Homem, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948,
em que são descritos como instrumentos legais em dois de seus artigos, assegurandose, ainda que formalmente, a participação livre na vida cultural da comunidade, na
fruição das artes e na participação do progresso científico e seus benefícios. Da
mesma forma, assegura-se o direito à propriedade intelectual.

Gestão Cultural - a gestão cultural pode ser entendida como um conjunto de atividades
relacionadas ao sistema de produção cultural (1), realizadas com base em uma
determinada política cultural, por organizações públicas, privadas ou mistas, grupos
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Happening - o happening, que se pode traduzir como "acontecimento", é uma forma de
expressão artística que, apesar de quase sempre planejada, incorpora algum elemento
de espontaneidade ou improvisação que se dá de maneira diferente a cada
apresentação. Apesar de similar à performance, o happening se diferencia desta na
medida em que, além do aspecto de imprevisibilidade, geralmente envolve a
participação direta ou indireta do público espectador. Reações aleatórias por parte do
espectador-participante são quase sempre esperadas em um happening.

Incentivo fiscal para a cultura - o setor cultural pode ser financiado de vários modos e
com recursos provenientes de diversas fontes, tanto de pessoas físicas quanto
jurídicas. A pessoa jurídica pode ser representada na forma de organização pública,
mista ou privada. Com o financiamento, o setor cultural canaliza recursos para
fomentar a criação, a produção, a distribuição e o uso cultural, ou, ainda, para
preservar o patrimônio cultural. O incentivo fiscal à cultura é um mecanismo criado
para atrair recursos da iniciativa privada para o apoio a projetos culturais, tendo
surgido no Brasil em um momento de escassez de recursos, quando se evidenciava a
necessidade de diversificação das fontes de financiamento da cultura.

Mecenato - a origem do termo mecenato remete aos tempos do Império Romano, mais
especificamente à figura de Caius Cilnius Mecenas, ministro do imperador Caio Julio
Augusto, que tentou construir uma política inédita de relacionamento entre governo e
sociedade com base em uma visão de que poder e cultura não poderiam caminhar
dissociados, pois a cultura seria a grande legitimadora do poder. Segundo Candido
Mendes de Almeida, ao promover a arte, a ciência e o pensamento, os governantes
queriam se eternizar, entrar na história como grandes benfeitores capazes de viabilizar
projetos artísticos ou científicos. Desta forma, longe de ter um caráter desinteressado e
puro, a proteção de Mecenas às artes tinha objetivos políticos, na medida em que
procurava usar a genialidade dos poetas de seu tempo para legitimar o regime.
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culturais ou comunitários, abrangendo a administração de recursos (humanos, físicos,
materiais e orçamentários), o acesso a diversas fontes de financiamento, o
estabelecimento de redes e parcerias, a formação artística e cultural, aspectos legais,
exercícios de participação, processos de comunicação e cooperação, entre outras.

Multimídia – é a utilização simultânea de vários tipos de mídia (textos, sons, imagem,
vídeos, etc.).

Performance - a performance artística é uma modalidade interdisciplinar que - assim
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Propriedade Intelectual - a ideia de propriedade intelectual tem por base a
determinação das condições sob as quais um bem criado por um indivíduo ou grupo de
indivíduos pode ser utilizado por terceiros, respaldado em limites que uma determinada
sociedade reconhece como legítimos e garantidos legalmente. Com o advento da
imprensa, no século XV, a possibilidade de copiar e reproduzir obras de maneira
efetiva torna-se realidade, e a questão da propriedade intelectual vem à pauta de
discussão.

Sustentabilidade da Cultura - a ideia da sustentabilidade da cultura vem ganhando
proeminência, embora não seja um conceito de definição única. Ao contrário, vem
sendo utilizado com acepções bastante diferentes. As reflexões sobre a cultura nas
duas últimas décadas passaram a entendê-la como meio privilegiado para atingir o
desenvolvimento econômico e humano. Nessa vertente, ela é vista como meio para
alcançar fins previamente traçados. Teixeira Coelho defende que a cultura deve ser um
fim em si, que ela deve ser culturalmente sustentável, o que implica a criação das
condições para que a ela se sustente e desenvolva por e para seus próprios princípios,
sem outras preocupações, sem o que não sobreviverá e perderá sua força de ação.
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como o happening - pode combinar diversas linguagens, como vídeo, teatro e poesia.
Popularizou-se a partir dos anos 1970, mas suas origens estão ligadas a movimentos
da vanguarda modernista como o dadaísmo e o surrealismo. Difere do happening por
ser mais cuidadosamente elaborada e não envolver, necessariamente, a participação
dos espectadores. Em geral, segue um roteiro previamente definido, podendo ser
reproduzida em outros momentos ou locais. Apesar de poder incorporar aspectos
cênicos, diverge do teatro por não tratar diretamente de representação. Por seu caráter
efêmero e de rápida duração, depende de registros, seja em fotografia, vídeo ou
memoriais descritivos, para chegar ao grande público.

22. Dicas de Negócio
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Disciplina: esta é uma característica que precisa desenvolver durante toda uma vida.
Quanto mais exercita-se a disciplina, mais facilmente conseguirá utilizá-la em prol de
seus projetos. Não adianta escrever um pedaço do projeto num dia, parar e retomar o
assunto daqui há dois meses. Tente escrever pouco a pouco, com mais frequência, até
concluir.

Gestão do tempo e o ritmo de cada um: um dos maiores obstáculos para um produtor
independente é a dificuldade de lidar com o fator tempo. Para que seus projetos
comecem a fluir, é importante entender que todos têm ritmos diferentes. Ficar irritado
que "os outros são muito lentos" ou chateado por que não consegue trabalhar na
mesma velocidade da sua equipe pouco irá contribuir para que você consiga melhorar
o seu desempenho.

É importante perceber qual é o seu ritmo e quais são os ritmos dos seus parceiros,
para que você possa "dosar" quanto tempo cada um deverá destinar para a realização
de um projeto.
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Abaixo relaciona-se algumas dicas para os produtores culturais:

Comunicação : seus parceiros entendem suas ideias? Os artistas que trabalham com
você têm noção do que você está fazendo para potencializar as suas ações culturais?
Veja em que aspectos a sua comunicação pode ser melhorados.
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Informação sobre o mercado cultural : procure sites, revistas, livros e outras
publicações que sirvam de referência para você avaliar o mercado cultural que
pretende atuar.

Estratégia : não pense somente no curto prazo. Desenhe um "passo-a-passo" de como
pretende alcançar seus objetivos no longo prazo. Se pretender ser um produtor cultural
e viver somente disso, planeje como pode ir fazendo uma transição de sua profissão
atual para a nova atividade.

Paciência : mudanças importantes nem sempre acontecem do dia para noite. Entrar
em pânico não irá ajudar em nada. Se você planejou algo para o ano passado e não
aconteceu, avalie, mude o seu roteiro, tenha paciência e invista novamente no que
você acredita.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo / Automação /
Canais de Distribuição / Investimento / Capital de Giro / Custos / Diversificação/Agregação de Valor /
Divulgação / Informações Fiscais e Tributárias / Eventos / Entidades em Geral / Normas Técnicas /

Sustentabilidade : no livro "Aprenda a Organizar um Show" o autor fala no último
capítulo: "procure sempre trabalhar em shows que contribuam para o seu sustento. A
ansiedade gerada por dificuldades financeiras faz com que as pessoas desistam de
trabalhar como produtores". Isso se aplica às peças de teatro, espetáculos de dança e
quaisquer outros projetos. É fundamental se organizar para ter sustentabilidade naquilo
que você escolheu fazer.
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Estude. Para isso você tem à sua disposição: livros, revistas, conteúdos livres na
internet, cursos livres, ensino à distância e ensino formal (fundamental, médio e
superior). Um produtor cultural independente precisa estudar para ampliar seu
desenvolvimento.

Construa sua carreira : trabalhar de forma independente é bem diferente do que ter um
emprego comum. Como prestador de serviços, você precisa construir um portfolio com
bons trabalhos, para que as pessoas tenham interesse em contratá-lo.

Construa uma carreira com trabalho, respeito, equilíbrio e que tenha a sua cara.

23. Características
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Qualidade de vida : profissão nenhuma vale a pena se o exercício dela não lhe traz
qualidade de vida. Veja de que forma você pode trabalhar com a cultura da maneira
mais saudável possível. Um produtor deve sentir prazer pelo que faz.

O empreendedor que pretenda ingressar no segmento de produtora cultural deve ter
algumas características básicas, tais como:
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2. De preferência o empreendedor deverá ter formação superior na área de marketing
e especialização com foco em gestão de projetos culturais e assessoramento de
eventos;

3. Faz-se necessário que o empreendedor esteja sempre atento às novas
possibilidades de mercado. Ser capaz de elaborar projetos culturais que agreguem
valor a sociedade e aos interessados em tais projetos;

4. Buscar melhorar o nível de seu negócio, participando de cursos específicos sobre
produção cultural, estrutura de projetos e de gestão empresarial;

5. Ter habilidade no tratamento com pessoas tanto com seus colaboradores quanto
com clientes, fornecedores e outros proprietários de empresas de produção cultural,
enfim, com todos que de forma direta ou indireta tenham ligação com a empresa;

6. Ser empreendedor com visão de futuro, antecipando tendências, prospectando
possível viés na área de produção cultural, bem como inovações de assessoramento,
além de estar sempre atento com as inovações de mercado.
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1. Ter conhecimento específico sobre produção cultural, eventos culturais, artísticos,
musicais, teatro, cinema, dança, etc., bem como as suas diversas variações, incluindo
formatação de projetos, dentre outros. Esse conhecimento pode ser adquirido com a
participação em cursos e eventos sobre essa área, curso de cerimonial, estudo
direcionado sobre a legislação de incentivo cultural, etc.;

As características indicadas acima são apenas direcionamentos, isto não quer dizer
que um empreendedor que talvez não se sinta com tais características tenha que
desistir de investir neste novo negócio. Contudo, esse empresário terá que se esforçar
um pouco mais que os que já contam com tais habilidades, para conduzir seu
empreendimento ao ponto que fora idealizado em seu plano de negócio.
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