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Resumo
Conforme as tecnologias da informação e comunicação afetam a socie-

-

nanciamento à cultura, educação e inovação tecnológica. Aos gestores, 

-

-

ação para a promoção da sustentabilidade e sugere a revisão de modelos 

-

-

das à valorização do patrimônio cultural brasileiro.

-
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Introdução

O BNDES investe na preservação do patrimônio cultural brasileiro 

1 Nessa trajetória, vários 

aspectos relacionados à concepção do apoio evoluíram, em especial, 

a preocupação quanto à sustentabilidade dos resultados de seus pro-

cultura e memória brasileiras. 

Tal histórico faz com que o estudo da atuação do Banco permita que 

aplicadas em futuros projetos culturais, visam favorecer práticas 

para promoção da sustentabilidade institucional dos agentes do se-

-

ção. Na segunda, serão enunciados alguns conceitos próprios do se-

), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Mu-

adaptada pela autora para análise de cenário do setor em que atuam 

“linhas de ação em sustentabilidade”, termo criado pela autora para 

-

rico de atuação do BNDES no setor e recomendadas para serem 

aplicadas em futuros projetos de investimento, com ou sem apoio 

patrimônios pelo país.
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do Banco. São elas: Fomento ao Capital Social e Trabalho em Rede, 

Introdução de Metodologias de Gestão e Governança, Processos 

Inovadores pelo Uso das Tecnologias da Informação e Comuni-

Conceitos prévios relativos  
às instituições culturais  
e de memória

-

mente, há de se compreender o conceito de patrimônio cultural de-

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente 

à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

-

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

depositárias da preservação e guarda desse legado em um conjunto 

cipais 
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grupos, não exaustivamente: arquivos, cinematecas, museus, biblio-

tecas, bens tombados e pontos de cultura.

público, há o Arquivo Nacional, os arquivos estaduais e sessenta 

deres, incluindo arquivos gerenciados pelos serviços de documen-

tação militares, judiciários, fundiários, previdenciários, policiais, 

legislativos etc. 

Em relação aos arquivos privados, os mais representativos são ar-

quivos eclesiásticos, santas casas de misericórdia, institutos histó-

ou temáticas.

Sustentabilidade em instituições 
de cultura e memória

O termo “sustentabilidade” tem sido comumente associado às ques-

-
2 o 

termo não se resume a isso, mas ao entendimento de que:

sustentabilidade está diretamente associada aos proces-

sos que se podem manter e melhorar ao longo do tempo. 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização da so-
-

sibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 
tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. Disponível 
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A insustentabilidade comanda processos que se esgo-

-

fundamentais os aspectos sociais, econômicos, políticos 

e culturais.

Neste artigo, o termo “sustentabilidade” é entendido como todo es-

-

cução de práticas voltadas ao compromisso com a responsabilidade 

cultura e memória.

Matriz Swot publicada pelo 
Ibram (adaptada para análise 
de cenário)

é o órgão responsável pela administração direta dos trinta museus 

federais. Também tem como mandato conduzir a Política Nacional 

-

-

Depois de um período de cooperação técnica entre o Ibram e a 
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-

resultados da pesquisa encontram-se no livro 

.3

Um dos diversos eixos do estudo foi obtido a partir de levantamento 
4 do tipo 5 

em partes quantitativa e qualitativa, sendo que a qualitativa empre-

-

ministradores quanto a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças 

-

tar de forma esquemática quatro quadrantes em que são listadas as 

forças e fraquezas internas e as ameaças e oportunidades externas à 

determinada entidade.

-

-

mória brasileiras, já que compartilham características e enfrentam 

Vale registrar que essa pesquisa não constitui amostragem estatística censitária, mas, 
sim, um estudo exploratório com o objetivo central de compreender a situação das bases 

amostra pesquisada.

Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
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arranjo institucional e características, como tamanho, localização, 

-

nhamento da execução de projetos.6

-

investimentos em subsídios e leis de incentivo.

-

7

que equipamentos culturais brasileiros são majoritariamente pú-

blicos, sendo a maioria constituída de bibliotecas8

-

-

culturais, incluindo arquivos, bens tombados, bibliotecas, cinemas, museus, pontos de cul-
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Matriz 

Swot

Objetivo

Ajuda Atrapalha

Fa
to

r

In
te

rn
o

FORÇAS
Instituição de inclusão social
Preservação da multidimensional 
identidade brasileira
Proximidade das comunidades
Reconhecimento social
Instrumento capilar gerador de 
recursos
Geração de referenciais locais
Padrão organizacional homogêneo 
(permite modelos de governança 
e gestão)

FRAQUEZAS
Orçamentos reduzidos
Dificuldades na preservação 
do patrimônio
Falta de RH e sem 
formação adequada
Falta de autonomia financeira 
e administrativa
Falta de equipamentos
Pouca relevância no setor  
de turismo/entretenimento
Poucos estudos e pesquisas 
dimensionando o setor

E
x
te

rn
o

OPORTUNIDADES
Aprofundamento do conceito 
de cultura como fator de 
desenvolvimento
Desenvolvimento de políticas 
públicas que explorem o potencial 
econômico da cultura e das 
instituições culturais
Novas TIC como alternativa de 
ampliar valorização e acesso
Potencial instrumento de 
transformação urbana
Potencial para geração de emprego e 
renda a partir das atividades-fim
Utilização de plataformas on-line 
para ampliar interação em rede com 
mercado e comunidade
Aumento do consumo cultural 
pelo cidadão

AMEAÇAS
Orçamentos públicos reduzidos
Baixa atratividade (visibilidade)
Pouco investimento em educação 
e capital humano
Distanciamento do público 
potencialmente consumidor de 
cultura

-

também oferece subsídios para tomada de decisão no sentido de 

dinamização da economia da cultura.
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mudanças e até contribuir para a formulação de políticas públicas 

capazes de impulsionar a valorização e o reconhecimento do patri-

Linhas de ação em 
sustentabilidade
O primeiro esboço do termo “linhas de ação em sustentabilidade” 

-

-

-

-

Todavia, no entendimento da autora, o atributo “ser sustentável” não 

níveis de pessoas e de processos institucionais. E mesmo no aspecto 

pela venda de suvenires e eventual aluguel de espaços e imóveis.

iniciativas internacionais com o uso do patrimônio cultural como ve-

-

jetos estruturantes das cadeias produtivas da economia da  cultura.9

-

-

uma das modalidades do Fundo Cultural do BNDES – fundo estatutário formado a partir 
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gramas e projetos de investimento estruturados para potencializar 

as forças e oportunidades e dirimir as fraquezas e ameaças mapea-

São quatro linhas cujas atividades podem ser operacionalizadas 

concomitantemente ou não, dependendo dos objetivos do progra-

ma ou projeto de investimento, sendo elas: fomento ao capital so-

Fomento ao capital social e 
ao trabalho em rede10

base conceitual dos termos “capital social” e “trabalho em rede”.

Capital social

O conceito de capital social foi formulado no início do século e tem 

-

requerido. Neste artigo, capital social é entendido como um conceito 

-

-

sos em comunidades de prática, assim como outros valores intangíveis 

11

-
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Iniciativas que promovam o fomento do capital social podem sig-

políticas de desenvolvimento econômico e para avaliar os resultados 

Em suma, trata-se de valor que se capitaliza na medida em que está 

associado a ciclos cumulativos de cooperação e ação coletiva em be-

O conceito pode ser considerado o resultado de um consenso entre 

Trabalho em rede

Caracteriza-se o trabalho em rede quando diversas partes interes-

diferentes tipos de conhecimento. Seus potenciais integrantes de-

vem colaborar no planejamento, na gestão e nas atividades orga-

 ou prin-

cipais pontos de interconexão, estabelecimento dos times, distri-

colegiada etc.

-

princípios de trabalho e compartilhamento e as ferramentas de 

apoio à manutenção da rede.
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Por que investir em ações de fomento 
ao capital social e trabalho em rede?

-

nhão de valores intangíveis, como crenças e propósitos, pelo en-

contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

-

tradicionais modelos organizacionais, assim como a capacidade de 

-

-

cação entre as partes cada vez mais complexa e potencializando 

novos olhares, ideias e o desenvolvimento de canais de relaciona-

mento inovadores.

“instituição de inclusão social”, que se referem à promoção de no-

memória exercem no público, o que poderia ser aproveitado na pro-

moção de parcerias e acordos para a formulação de agendas e pro-
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gramas compartilhados, não somente entre pares, mas com diversos 

setores da sociedade civil.

Outro ponto importante na modelagem de projetos de investimen-

indústrias criativas, desporto, educação, audiovisual, turismo, pu-

blicidade, criação artística etc., para reduzir fraquezas apontadas 

-

tretenimento”. Essas parcerias podem contribuir para a redução do 

-

-

-

lidades na formação de redes e iniciativas coletivas de cooperação. 

Projetos de investimento podem colaborar na organização de um 

coletivo e à manutenção e uso das ferramentas para apoiar a infraes-

trutura de redes compartilhadas.

Há iniciativas em diversos campos que incentivam o fomento do 

capital social e o desenvolvimento do trabalho em rede de for-

ma mediada e colaborativa e que poderiam ser promovidas pelas 

-

res de relacionamento com seus pares, seus pesquisadores e a co-

munidade em geral, assim como alteraria a relação da sociedade 

Seguem exemplos, de modo não exaustivo, de iniciativas nesse sentido:
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Engajamento – estratégias de envolvimento coletivo, como 
12 -

pedia), desenvolvimento compartilhado de APIs13

Brasil for Developers),14

Fund Brasil)15 etc. 

Economia colaborativa – 

Genoma do Mexilhão Dourado),16 de investi-

mentos17 18

promovidas na esfera lúdica em que o engajamento está di-

retamente associado a retornos crescentes sobre a obtenção 

de resultados.

 – termo criado pela união das palavras inglesas 
-

blemas em conjunto, criar produtos, criar conteúdo, testar ferramentas etc.

-
gramação para acesso a um aplicativo de  ou plataforma baseado na .

Exemplo de desenvolvimento compartilhado de APIs, disponível em: developers.

Exemplo de credenciamento voluntário 

Projeto liderado pela bióloga Marcela Uliano, do Instituto de Biofísica da Univer-

sucesso em 

do 
por sociedades de pequeno porte.

Meio não regulamentado de arrecadação com base em criptomoedas recém-cunha-

da CVM).
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O BNDES destaca-se em duas iniciativas, como nos programas 

Matchfunding BNDES+ de apoio ao patrimônio cultural e o 

BNDES Garagem.

No programa Matchfunding BNDES+,19

-

constituído por uma parcela do lucro da instituição, no apoio a até 

quarenta projetos de patrimônio cultural escolhidos conforme ma-

nifestação de interesse da sociedade. 

foco na aceleração de  pelo processo de aproximação de ins-

, favorecendo a geração de parcerias 

e novos negócios, a partir da constituição de uma rede com acesso a 

diversos conteúdos e divulgação de eventos voltados para empreen-

dedorismo e para o ecossistema de inovação.

A metáfora da “garagem” é uma evidente reverberação do modelo 

como no caso icônico da origem da própria Apple.

Ação de introdução de metodologias 
de gestão e governança

Para a correta compreensão dessa linha de ação, importa registrar 

-

-
-

cao-para-projetos-culturais.
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Destaques das instituições públicas

culturais e de memória públicas, assim como canais mais efetivos de 

-

-

da, de sua origem em uma época, em um mundo já superado em 

entes autônomos, desenhadas para “perseverar preservando” regras, 

mecanismos e formas de comunicação. Hoje se trata de perseverar 

instrumentos e meios de engajamento em rede.

Ainda que algumas tenham buscado desenvolver estratégias inova-
20 sem 

-

-

biente favorável para propor novos modelos de gestão e governança. 

-

seja em que nível for – federal, estadual ou municipal –, vedada 

devem ser necessariamente de interesse da comunidade. A organização social é regida pela 
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qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. Essa restri-

ção limita o uso de recursos provenientes de receitas advindas da 

operação, como aluguéis, ingressos, lojas e restaurantes, e impede 

novas TIC para o desenvolvimento de fontes de renda alternativas. 

Para isso, importa a construção conjunta e dialógica de metodologias 

e tecnologias sociais capazes de alcançar resultados mais efetivos, 

-

mesmo com a opinião pública difusa nas redes sociais, em confron-

to direto com a cultura pública ritualística e formal, mediada pelo 

direito administrativo em que “o temor à responsabilização e aos 

resultados incertos fará o gestor preferir sempre o caminho já conhe-

ser superados a partir de um novo modelo de negócio integrado ao 

horizonte da mudança digital e comunicacional, capaz de processar 

 de diferentes ordens que promovam:

redução de burocracia, que interfere na agilidade dos proces-

aprimoramento dos entes públicos em suas capacidades, in-

 prioridade, de 

modo a gerar e acessar os recursos e reinvesti-los em suas ati-

-
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-

-

rentes em termos de diálogo e desenvolvimento de projetos 

de longo prazo, gerando muitos desperdícios e sujeição de 

-

patível com os sucessos e insucessos de cada gestão.

Destaques das instituições privadas

direto com políticas públicas, ainda que as iniciativas sejam execu-

tadas em intensidade e formato diferentes. Contudo, segundo Ana 

investidores sociais privados e gestores de políticas pú-

blicas são, porém, atores de origens e lógicas de atuação 

distintas, que também falam línguas e se movimentam 

em tempos muito diferentes, provocando todo um cam-

-

fundamento dessa relação.

Para isso, é preciso estruturar canais de participação do poder pú-

blico e da sociedade. Tais canais de comunicação e repactuação 

permitiriam aos interessados conhecer, contribuir e questionar as 

Esse novo horizonte de um ecossistema cultural estará mais apto 

impacto das políticas públicas e programas, estabelecendo um ali-

nhamento de objetivos e resultados esperados com a maximização 

da visibilidade, acessibilidade e legitimidade no longo prazo.
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Por que investir em ações para melhorar 
aspectos da gestão e governança nas instituições 
de cultura e memória públicas e privadas?

Com o esgotamento dos modelos tradicionais de interpretação e 

promoção do patrimônio, concentrados nos aspectos histórico-

-

-se necessária a reinvenção desses modelos, de forma a colocar 

centro do plano de comunicação, levando em conta o impacto e a 

-

cias da sociedade.

-

das para capacitação multidisciplinar, especialmente gestores, para 

patrimônio cultural brasileiro com obtenção de rentabilidade social 

e econômica. Não surpreende que nos fatores de fraqueza e ameaça 

“falta de RH e sem formação adequada” e o “pouco investimento em 

educação e capital humano”.

-

com a premissa de incentivar novos modelos de gestão sustentável. 

Esse ambiente traz ao debate os novos arranjos institucionais, como 

a formação de fundos patrimoniais.

Fundos patrimoniais permanentes, também chamados de fundos 

de , constituem um importante instrumento em prol da 

lucrativos em todo o mundo e representam, assim, um interessante 
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-
21

Apesar de ser ferramenta ainda incipiente no país, o fundo patrimo-

-

práticas de gestão, aspectos jurídico-legais, fontes de recursos e desa-

Com respeito à governança dos fundos, conforme guia produzi-
22 realizado 

responsáveis não só pela administração do fundo patrimonial, como 

também para estimular a captação de recursos.

-

procedimentos e práticas de governança e gestão bem-sucedidas.

Dado isso, importa promover projetos para encorajar estudos de 

viabilidade e aplicabilidade dos fundos patrimoniais e de outros 

modelos bem-sucedidos de governança e gestão nesse conjunto de 

-

trumento capilar gerador de recursos”, que, segundo a pesquisa, de-

Conforme indicado no Guia I – Conceitos e benefícios dos  como mecanis-

-
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nota a capacidade de gerar emprego, riqueza e inclusão social em 

diversos setores da economia.

Não menos importante é o fator de oportunidade “aprofundamento 

do conceito de cultura como fator de desenvolvimento”, condizente 

com o conceito da economia da cultura,23 que interpreta o valor da 

cultura não apenas por sua dimensão simbólica, identitária e cida-

dã, mas também por seu potencial econômico.

-

ro dado pelo BNDES para a estruturação de um fundo patrimonial 

que contribuirá para a futura sustentabilidade do Museu Nacional 

Reconstrução do Museu Nacional.24

Ação de processos inovadores 
pelo uso das TIC

O meio digital promove espaços colaborativos entre as institui-

internacionais,25 estabelecer redes integradas digitais em uma estru-

cultura é a aplicação da análise econômica a todas as artes criativas e performáticas, pa-
trimônio e indústrias culturais, quer sejam de natureza pública ou privada. Consiste na 
análise dos modelos de organização econômica do setor cultural e na compreensão do 
comportamento dos produtores, consumidores e governos que interagem nesse setor.

-

-
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tura lógica interinstitucional com a manifesta intenção de partilhar 

saberes e capacidades de cada um em benefício do bem comum e do 

patrimônio cultural.

não estão aptas a oferecer tais ferramentas de integração, de modo 

integração e troca de dados em um ecossistema digital, chama-se 
26

tecnológicas com interoperabilidade, especialmente aquelas com 

uso de ferramentas em 27 são pavimentadas novas 

-

tuais colaborativos e no compartilhamento de dados digitais e de-

vem ser levados em consideração para o adequado desenvolvimento 

de projetos culturais.

Para situar o leitor quanto ao tema e colaborar na elaboração de 

-

sultado da trajetória de quase dez anos de apoio do Banco a proje-

películas audiovisuais, objetos tridimensionais etc.) adicionado à 

Interoperabilidade: integração de dados digitais entre sistemas, plataformas de 
 e  previamente instalados ou a serem instalados.

-
pando tempo e trabalho ao usuário.
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Programa de Preservação de Acervos do BNDES.28

DESAFIOS TECNOLÓGICOS

Pouca padronização de dados: o que dificulta a capacidade de recuperação, 
processamento e reúso de dados digitalizados e reduz a amplitude do acesso. 

Ausência de ações para preservação digital: especialmente quanto à obsolescência dos 
dispositivos e risco de perda de informações.

Soluções tecnológicas desenvolvidas sem capacidade de integração: o que impossibilita 
links entre repositórios e reduz a sinergia entre os dados digitalizados.

Baixo comprometimento tecnológico: estrutura organizacional inadequada, baixa 
capacitação de equipe e poucos recursos tecnológicos (TI) para gestão digital de 
longo prazo.

BARREIRAS CULTURAIS

Cultura institucional custodial: esforço centrado na guarda ou custódia das informações 
e dos dados, não necessariamente no acesso. 

Gestão patrimonialista das informações: pouco orientada à disponibilização de 
conteúdos ao usuário final, especialmente por acesso remoto.

Formação incompleta de gestores culturais: especialmente para lidar com os desafios 
do digital.

Iniciativas desconexas de reprodução e publicação na internet dos esforços 
empreendidos por instituições culturais e de memória, pela ausência de um espaço 
virtual colaborativo que catalise essa cooperação e impulsione o desenvolvimento de 
redes entre atores do setor. 

Fonte: Elaboração própria.

-

so, apropriação e uso das TIC, uma vez que se trata de um país de 

-

nais de concentração de população e renda.

Segundo Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br. e um dos respon-
29
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Os dados da pesquisa reforçam a necessidade da promo-

ção de políticas públicas para a efetiva implantação de 

brasileiros, para a redução das desigualdades no acesso 

-

de cultura e memória um conjunto de dados e artigos que represen-

tam um importante esforço para reduzir o fator de fraqueza apon-

o setor”.

Considerações sobre o potencial de 
uso das novas TIC pelas instituições 
de cultura e memória

tecnologias de informação e comunicação na produção, armazena-

mento, circulação, fruição e consumo dos conteúdos disponíveis em 

museus, arquivos, bibliotecas, cinematecas etc. 
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notícias e programação, do que à difusão de bens e serviços cultu-

-

. 

-

reciam catálogos do acervo .

patrocinadores podem contribuir ao exercer seu papel indutor, seja 

na estruturação de novos macroprocessos no modelo de negócio das 

-

-

amplamente utilizados em outros setores:

 

-

 Exemplo: O Google fabrica óculos que medem sua pressão 

sanguínea. A Apple tem um relógio que substitui sua carteira, 

Plataformas  – ou  para criação de 

cuja principal característica é conectar a uma rede mapeada 
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-

cia no sucesso do negócio. 

 Exemplo: Plataformas para pessoas emprestarem livros de 

uma forma mais organizada e segura. Além de produtos físi-

cos, podem-se ver aplicativos que unem pessoas por meio de 

um passeio que não faz parte da rota turística, ou mesmo co-

Há um campo de possibilidades que deve ser aproveitado, como 

TIC como alternativa de ampliar valorização e acesso” e “utilização 

de plataformas  para ampliar interação em rede com o mer-

cado e a comunidade”.

patrimônio cultural se tornam cada vez mais complexos. Soma-se a 

isso o volátil ecossistema tecnológico, cujas infraestruturas digitais 

Ação de manutenção financeira 
de médio e longo prazo

projetos que não se restrinjam à execução de gastos tradicional-

preservação de acervos, treinamento operacional etc.), mas que 

de relacionamento social, estruturação de novos modelos de negó-

cio, capacitação de gestores, monetização de ativos intangíveis etc.).
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O compromisso com a manutenção de médio e longo prazo de de-

terminado patrimônio cultural deve nortear os futuros programas 

ou projetos desde a etapa inicial de planejamento, não devendo ser 

relegado apenas à etapa 

da execução e exaustão dos recursos).

Esta seção apresenta conceitos de ciclo cultural, “conhecimento” 

-

-

laborar para o aproveitamento das forças e oportunidades, como, 

“instrumento capilar gerador de recursos”, “potencial para geração 

-

sumo cultural pelo cidadão”. E também para a superação das fraque-

zas e ameaças, como “orçamentos reduzidos” e “falta de autonomia 

Ciclo cultural da Unesco30

-

Esse modelo está organizado em torno de cinco estágios. Em cada 

estágio, encontra-se discriminado o conjunto de processos necessá-
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complexas e ocorrer mais como uma rede.

CRIAÇÃO

PRODUÇÃO

DISSEMINAÇÃO

EXIBIÇÃO

RECEPÇÃO

TRANSMISSÃO

CONSUMO

PARTICIPAÇÃO

quanto complexas entre as diferentes fases e reúne muitos atores 

Global para a Diversidade Cultural31 da Unesco, cria-se, portanto, 

culturais”, o que possibilita a oferta de serviços e produtos para uso 

e reúso pela sociedade.

A Aliança Global para a Diversidade Cultural da Unesco promove parcerias entre os 
atores públicos e privados e a sociedade civil nas indústrias culturais para o  desenvolvimento.
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CRIAÇÃO PRODUÇÃO

Este estágio refere-se à origem e à autoria 
de ideias e conteúdos (por exemplo, 
escultores, escritores, empresas de design) 
e realização de produções pontuais (por 
exemplo, artesanato e artes plásticas), 
que constituem a matéria-prima das 
indústrias criativas.

Este estágio inclui a coleta de todos os 
elementos (suprimentos, equipamentos, 
profissionais), bem como as 
ferramentas (infraestruturas e processos 
especializados) utilizadas na realização 
(materialização) das expressões 
culturais.

EXIBIÇÃO/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO DISSEMINAÇÃO

Exibição/recepção: inclui experiências 
culturais não mediadas e ao vivo, 
públicas através da concessão ou venda 
de acesso ao consumo e atividades 
culturais temporais.
Transmissão: refere-se à transferência 
de conhecimentos e habilidades que 
não podem envolver qualquer transação 
comercial e que muitas vezes ocorrem em

ambientes informais. Inclui a 
transmissão do patrimônio cultural 
intangível de geração em geração. 

Estágio do fornecimento de produtos 
culturais geralmente pela reprodução e 
distribuição em massa aos consumidores 
e expositores. Com a distribuição digital, 
alguns bens e serviços vão diretamente do 
criador para o consumidor.

CONSUMO/PARTICIPAÇÃO

Estágio das atividades de audiências e participantes em consumir produtos culturais 
e participar de atividades e experiências culturais (por exemplo, ler livros, dançar, 
participar de festividades populares, ouvir rádio e visitar galerias).

-

nam-se um elemento notável pela diferenciação e formação do valor 

agregado a serviços e produtos, quanto maior for sua interação com 

as forças de mercado, pela mobilização de setores produtivos capa-

zes de produzir e distribuir em escala.

A produção e a comercialização desses serviços e produtos cultu-

rais devem se traduzir em iniciativas consistentes para o reposi-

-

nanceiras, mas principalmente para consolidar uma estratégia de 
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desenvolvimento com base em novos ativos econômicos. Segun-

do Leandro Valiati, professor e coordenador do Observatório de 

Economia Criativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

serem produzidos pelo setor cultural, são portadores não só de mul-

tiplicadores – emprego e renda – como também de elementos que 

estão no centro do que se conhece hoje como “desenvolvimento” 

em economias avançadas, como: a identidade no trabalho superan-
32 a ampliação do capital humano e o apro-

Considerações sobre o ciclo cultural nas 
instituições culturais e de memória

de natureza imaterial portadores da identidade, ação e memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Esse entendi-

como “geração de referenciais locais”.

para criação e repaginação de serviços e produtos culturais e de 

assimilar, interpretar e preservar a diversidade de práticas e cos-

-

transmitir esse conhecimento, retroalimentando um ciclo virtuoso 

assegurando o controle do tempo do trabalhador e a separação extrema entre concepção 
e execução do trabalho.



Fernanda Menezes Balbi

98  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 67-108, dez. 2019

de difusão da identidade da sociedade brasileira, como constatado 

da identidade brasileira”.

A fase de produção insere no debate uma extensa cadeia produtiva 

que vai da indústria de transformação e setor de comércio aos ser-

-

apenas para geração de emprego e renda tradicionais, mas também 

para ofertar um ambiente de inovação para criação de novos servi-

ços e produtos associados ao patrimônio e à memória.

Na fase de disseminação, a utilização de plataformas digitais on-  

-

ranjos inovadores e pavimentando novos canais de relacionamento, 

como estratégias de envolvimento comunitário. 

-

-

pliando a valorização e o acesso ao patrimônio cultural e memória 

por meio de novos canais de comunicação. Pela ótica do público, 

-

cimento, além de ampliar o bem-estar social.

-

cial para desenvolver e oferecer serviços e produtos de valor agre-

memória”) com apelo para o crescente consumo cultural por meio 

dos novos mecanismos de acesso oferecidos pelas atuais TIC. 
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Conhecimento como ativo estratégico

defendem que conhecimento é uma , um objeto a ser cria-

do, comprado, possuído ou vendido. Porém, segundo Afonso e Calado 

 convencionais, o conheci-

mento aumenta quando compartilhado. Dessa forma, conhecimento 

é um ativo por meio do qual é possível gerar riqueza”.

Como tal, pode ser entendido como um ativo estratégico das insti-

-

Ter o conhecimento como ativo estratégico traz à luz um debate 

-

partes relacionadas, como pesquisadores, educadores, integrantes 

de indústrias criativas, governos e público em geral.

Considerações sobre como utilizar o conhecimento  
como ativo estratégico nas instituições 
culturais e de memória

-

-

volveram mecanismos capazes de mediar a oferta de seus serviços e 

produtos em troca de remuneração ou outras formas de economia e 
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-

conjunto de recursos capazes de criar riqueza e fortalecer a marca, 

produtos do conhecimento:

conhecimento embutido ou instalado, por meio de produtos 

distribuição e venda do conhecimento como produto.

Todos apresentam maior ou menor grau de valor agregado e alguma 

condição de acesso que pode ser mediada por termos de uso ou con-

tratos e cujo consumo pode ser remunerado na cadeia produtiva da 

cultura e da memória. 

Como exemplo, temos venda por encomenda de réplicas de imagens, 

exclusivas com brindes, parcerias com turismo local, contratação de 

serviços especializados e de pesquisa, comercialização de suvenires 

-

ção e adaptação de espaços, parcerias para promoção institucional 

de empresas, uso de personagens e narrativas para televisão, , 

editoras etc.

-

co), sempre que considerarmos a gradiente de valor agregado que 

diferencia um produto de outro. Assim, a reprodução de uma fo-
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-

duto “sem valor agregado”, se comparado a uma réplica digital da 

artística comercial).

Vale registrar que tais práticas de rentabilização e monetização da 

de memória de cumprir seu papel de preservar e dar acesso público 

universal e gratuito a toda expressão cultural ou registro de me-

“produtos de valor agregado” poderá ser aplicada no cumprimento 

desse papel.

Em resumo, todo uso de imagens em alta resolução, locação exclusi-

va de espaços, venda de objetos personalizados, narrativas ou perso-

nagens de sua propriedade ou associados à coleção de determinada 

instituição cultural e de memória, ou uso de serviços de especia-

listas, que tenham interação ou apelo por parte de terceiros, são 

agregado. Tais recursos podem ser transacionados em contrapartida 

Mecanismos complementares de financiamento

Apesar do avanço nas possibilidades de remuneração das institui-

-

-
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restringe ao Brasil), provedor ou garantidor tem resultado na atual 

ao mesmo tempo, investigar os novos horizontes na gestão de proje-

tos culturais em que a reformulação regulatória e de processos leva 

em conta as possibilidades oferecidas pelas TIC.

-

adoção de uma gestão sustentável, transparente e inovadora. 

Considerações sobre a aplicabilidade de mecanismos  
complementares de financiamento nas instituições  
culturais e de memória

-

-

fronto direto com a cultura pública ritualística e formal, mediada 

pelo direito administrativo e pela hipercautela de cunho eminente-

legitimidade de iniciativas e projetos de inovação).

Daí a proposição do uso de ferramentas tecnológicas para a estru-

a 
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que, além de captar fontes tradicionais de recursos, como campa-

)33 para 

contribuir na constituição e no fortalecimento de fundos patrimo-

) no setor cultural e de memória.

Tais mecanismos são capazes de capturar também iniciativas de 

“engajamento” social cada vez mais comuns na era digital, como ini-

ciativas de voluntariado digital ou presencial, modelo  de ca-

especialistas, etc.

-

to tendem a se perpetuar, quanto maior for a contínua e crescente 

-

quisitados sob demanda pelo público, seja pelo impacto resultante 

dos vínculos travados em parcerias com voluntários e outros atores 

do setor da cultura e da memória.

desses diferentes instrumentos, os quais podem ser aplicados con-

comitantemente para alcançar mercados e públicos-alvo de forma 

-

-

competição com outras pessoas, regras do jogo) a outras áreas de atividade, normalmente 
como uma técnica de   para incentivar o envolvimento com um produto 
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34

EngajamentoEngajamento

Mecanismos
complementares
de financiamento

Fundo

patrimonial

Aportes e
doações

R$

R$

o % da venda de produtos e
serviços de valor agregado

o % de receita de APPs

o % da renda da capacitação

o % de participação de
crowdfunding etc.

o Aluguel de espaços e
serviços associados

o Voluntariado

o Modelo wiki para produção
e descrição de metadados

o Desenvolvimento
compartilhado de APIs

o Credenciamento
de especialistas

o Crowdsourcing etc.

Fonte: Elaboração própria.

número de parceiros engajados no compartilhamento de conteúdos, 

ofertados e, assim, captar recursos de fontes diversas para reduzir a 

-

-

tentar reduzir o fator de ameaça “distanciamento do público poten-

App – uma abreviação da palavra 

de programação para acesso a um aplicativo de  ou plataforma baseado na .
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O uso de plataformas digitais também permitirá a formação de re-

memória e possibilitará novos arranjos para a gestão compartilhada 

plataformas digitais sejam implementadas e novos arranjos em rede 

sejam estruturados para a conformação de um ecossistema susten-

tável de cultura e memória.

-

duzir iniciativas e projetos que colaborem para o fator de opor-

tunidade “desenvolvimento de políticas públicas que explorem o 

-

Conclusão
O novo horizonte da cultura e da memória exige uma atualização 

de conceitos e instrumentos de gestão ante uma constante mudança 

-

intangível de grande valor ao abrigarem um relevante conjunto do 

sobre a identidade da sociedade brasileira. E a correta gestão desse 

conhecimento e seu legado é percebida como um ativo capaz de gerar 
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usufruídos presencial ou digitalmente, em muitos casos ampliando e 

oferecendo novos campos de legitimação para remuneração.

Gestão, governança, fomento do capital social e trabalho em rede, 

-

didas ao longo da condução de projetos culturais pelo BNDES, 

marcos referenciais apresentados por este artigo para colaborar 

na estruturação de novos projetos e iniciativas de investimento 

-

tura e memória devem adaptar-se aos impasses resultantes de um 

-

titucionais e comportamentais. Esses atores também precisam as-

sumir um papel de protagonista criativo na indução de estratégias 

claras e consistentes de preservação que objetivem não apenas os 

-

rantes e sustentáveis, contribuindo ativamente para a manutenção 

Referências 

e sua relação com as estratégias de marketing. 

brasileiros e os dez anos de atuação do BNDES: uma avaliação a partir da 
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