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RESUMO 

 

Desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa e em formato de pesquisa-ação, 
este trabalho teve como escopo pontuar de que modo e em quais aspectos o 
planejamento estratégico pode contribuir para o campo da Economia da Cultura, 
quando aplicado nos processos de gestão de projetos culturais, e ainda verificar sua 
real usabilidade no âmbito da arte e da cultura. A pesquisa foi aplicada junto à equipe 
gestora do projeto “Espaço Cidadão Musical”, e como instrumento de coleta de dados 
utilizou-se o questionário e a observação participante. Como resultado foi possível 
verificar que o planejamento estratégico, ainda insipiente no campo da cultura, pode 
trazer grandes benefícios no que concerne à profissionalização da gestão cultural, pois 
gera mecanismos de tomada de consciência por parte do gestor auxiliando-o a 
desenvolver ações para garantir a qualidade dos processos e serviços culturais 
oferecidos à sociedade. Permite ainda que o gestor cultural estabeleça um cenário claro 
de como o projeto pode expandir-se ou manter-se de modo autônomo frente as 
possibilidades crescentes da Economia da Cultura. 

 

Palavras-chave: gestão cultural; Economia da Cultura; planejamento estratégico; 
projeto cultural; música. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com vistas à crescente profissionalização do setor cultural, esta pesquisa, visa 

introduzir uma discussão em torno da aplicação do planejamento estratégico ao campo 

da cultura. 

Avelar (2010, p. 49) coloca em discussão a necessidade dos profissionais da 

cultura buscarem ferramentas de gestão para aprimorar sua atuação, pois segundo ele, 

“não há mais lugar para o improviso e o amadorismo que sempre imperaram no 

universo cultural brasileiro. As práticas baseadas unicamente na experimentação já não 

se sustentam, em um mercado cada vez mais severo e exigente quanto aos padrões de 

qualidade.” 

Sob esta perspectiva, esta pesquisa intenta, investigar em quais aspectos as 

ferramentas, conceitos e metodologias de planejamento estratégico contribuem para a 

melhoria da gestão de projetos no setor da Economia da Cultura. Nesta perspectiva, 

busca-se maior utilização de ferramentas de gestão, a fim de promover ganhos de 

qualidade nos processos que envolvem a produção da cultura.  

Autores como Malagodi e Cesnik (1999), bem como Brant (2004) 

intensificam as pesquisas neste viés e colocam a importância do desenvolvimento de 

métodos de planeamento aplicados à cultura. 

A fim de promover maior concretude aos conceitos explorados, esta pesquisa 

tem como ambiente de aplicação o projeto cultural Espaço Cidadão Musical1 que 

promove a formação musical de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social em bairros periféricos de Curitiba (CIC e Boqueirão). 

A temática da pesquisa fora suscitada pela necessidade da autora, ao atuar na 

equipe administrativa do projeto mencionado, em desenvolver e construir 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Atendeu no ano de 2012, 517 crianças e adolescentes com faixa etária entre 6 meses e 16 anos em 
aulas de violão, canto e flauta doce. O projeto é desenvolvido em parceria entre Instituto ConSer e 
Centro de Assistência Social Divina Misericórdia via Lei Federal de Incentivo a Cultura – Lei 
Rouanet.  
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metodologias de gestão consistentes que pudessem promover o aumento da qualidade 

de serviços e produtos oferecidos por este projeto cultural.  

Ao explorar o planejamento estratégico como técnica de gestão de projetos 

culturais, esta pesquisa visa contribuir na busca da profissionalização da gestão 

cultural, por meio da construção de perspectivas de atuação apoiadas em ferramentas 

administrativas já difundidas em atividades empresariais.  

Para tanto, o estudo foi estruturado a partir dos seguintes objetivos 

específicos: explanar os conceitos de Economia da Cultura; revisão a bibliográfica 

existente sobre planejamento estratégico, além de explanando seus conceitos, 

ferramentas e etapas de elaboração;  discutir a aplicação do planejamento no campo da 

cultura; aplicar praticamente os conceitos de planejamento estratégico na gestão do 

projeto Espaço Cidadão Musical, afim de incrementá-lo por meio da análise 

situacional e pela delimitação de alternativas estratégicas de atuação; identificar as 

principais contribuições decorrentes da aplicação do planejamento estratégico na área 

da Economia da Cultura. 
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2 O CAMPO DA ECONOMIA DA CULTURA 

 

A relação entre cultura e economia vem sendo discutida mais intensamente a 

partir da década de 60, quando se passou a observar a capacidade da arte e da cultura 

como possibilidade de alteração de um contexto social e econômico, por meio da 

cadeia que envolvia os seus processos de produção. (BENHAMOU, 1997) 

Até então, o interesse da economia ao campo da cultura era ainda vago, 

limitando-se aos cuidados de temáticas relativas ao financiamento da alta cultura, se 

ocupando pouco ou minimamente em compreender o valor econômico intrínseco 

expresso na obra de arte. Uma discussão prévia sobre esta temática foi introduzida a 

partir dos discursos de Adorno e Horkhaimer, por meio da criação da Escola de 

Frankfurt, na qual passavam a ressaltar uma lógica econômica própria para a arte e 

para a cultura. Mesmo com esta discussão, pouco foi o interesse do campo da 

economia em relação a cultura. (MIGUEZ, 2011) 

Os estudos acadêmicos relacionados à Economia da Cultura são ainda recentes 

e algumas publicações, como é o caso dos autores John Howkins (2001), Richard 

Caves (2001) e Richard Florida (2002), se ocuparam em discutir as indústrias 

criativas, as quais introduziram a ideia da arte e da cultura como elemento capaz de 

estimular sua cadeia produtiva e movimentar a economia a partir da produção 

simbólica. (MIGUEZ, 2007) 

Ao longo dos anos estas observações vem sofrendo alterações, como 

demonstra os estudos mais recentes promovidos pela UNCTAD –  Conferência das 

Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento – que tem se ocupado em relatar 

o desenvolvimento dos processos acarretados pela compreensão das indústrias 

criativas como um forte setor de incremento econômico. Estes estudos reafirmam que 

o tema da economia da cultura tornou-se importante pauta internacional, e tem 

estimulado fortemente a busca pelo desenvolvimento de medidas que possam dar 

suporte e subsídios ao seu desenvolvimento. 
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Alguns apontamentos validam esta mudança de percepção como demonstra o 

Creative Economy Report 2010 (UNCTAD, 2010), dentre os quais se destacam dois, 

que competem a este trabalho: a) em meio a crise mundial de 2008, ao contrário dos 

demais setores, o setor criativo continuou crescendo no que tange à exportação de bens 

e serviços criativos; b) o aumento de geração de emprego no setor, mais oportunidades 

para o reforço das capacidades de inovação e uma elevada qualidade de vida cultural e 

social, são resultados da combinação entre políticas públicas e escolhas estratégicas 

essenciais para o aproveitamento do potencial sócio-econômico da Economia Criativa 

para os ganhos de desenvolvimento.  

Especificamente no Brasil, por intermédio do Ministério da Cultura, esta 

compreensão é reforçada, como pode-se observar em nota publicada em 3 de fevereiro 

de 2008. Neste pronunciamento, no que tange as dimensões econômicas que a cultura 

pode mobilizar, são apresentados números significativos que justificam o setor cultural 

como a área de maior dinamismo da economia mundial.  

Dentre seus aspectos estratégicos de modernização e desenvolvimento são 

pontuadas algumas características, a quais destacam-se, a geração de produtos com 

valor agregado e baixo impacto ambiental (MINC, 2008): 

No que tange a compreensão da cultura como potencial de desenvolvimento 

para o Brasil, Valiati (2011) ressalta que “Os ativos da cultura e criatividade são 

insumos muito valiosos em nosso país, com real potencial de se converterem em 

efetivos instrumentos de desenvolvimento cultural e social”. Por utilizar a criação 

humana como insumo base para a produção dos bens e serviços gerados no campo da 

Economia da Cultura, esta apela a modelos econômicos que abarcam o dinamismo que 

o setor exige.   
A Economia da Cultura, ao lado da Economia do Conhecimento (ou da 
Informação), integra o que se convencionou chamar de Economia Nova, 
dado que seu modo de produção e de circulação de bens e serviços é 
altamente impactado pelas novas tecnologias, é baseado em criação e não se 
amolda aos paradigmas da economia industrial clássica. O modelo da 
Economia da Cultura tende a ter a inovação e a adaptação. (MINC, 2008) 
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Salientando a necessidade de uma lógica própria de desenvolvimento, a 

Economia da Cultura, pode ser compreendida como a ciência que estuda os ciclos de 

produção, distribuição e o consumo de bens e serviços culturais, em um processo de 

transmissão de valores econômicos, mas que de igual forma transmite os códigos de 

valor social - moral, modos de conduta, formas de expressão. (REIS, 2009) 

Deste modo, acredita-se que a Economia da Cultura deve estar impregnada de 

saberes e estes devem ser distribuídos como bem comum, sem contudo usurpar de seus 

criadores a individualidade e criatividade nata. Ao ser compreendido como setor 

estratégico na busca pelo desenvolvimento social, econômico e cultural é capaz de 

promover transformações de realidades nos locais onde é desenvolvida. Conforme o 

Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, 

A cultura é uma alavanca para o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável do Brasil. A diversidade cultural do País é um grande ativo a ser 
empregado em prol da riqueza e do bem-estar da sociedade brasileira. A 
economia da cultura é um setor estratégico e dinâmico, tanto pelo ponto de 
vista econômico como sob o aspecto social. Suas diversas atividades geram 
trabalho, emprego, renda e são capazes de propiciar oportunidades de 
inclusão social, em particular para jovens e minorias. Para isto contribui 
sobremaneira a característica intrínseca da economia da cultura de atuar com 
a diversidade. (BNDES, 2012) 

 

Reis (2009) aponta quatro premissas imprescindíveis para a compreensão do 

cenário da Economia da Cultura: a) deve haver um desenho de uma política pública 

clara, com base no contexto local; b) entendimento de que a economia é mais ampla 

do que o mercado, pois envolve a sociedade e as pessoas que são parte do processo, 

colocando em questão os conceitos de justiça e eficiência como importante pauta do 

processo econômico; c) a importância das políticas públicas, da iniciativa privada e da 

sociedade civil, como agentes do processo da economia, bem como a compreensão dos 

papéis e responsabilidades de cada um, e d) a importância do trabalho convergente e 

sinérgico. 

Por intervir em processos econômicos e de desenvolvimento social é 

importante reforçar a necessidade da formação de profissionais, desenvolvimento de 

novos métodos de produção, gestão, distribuição e fruição, e que de igual modo, que 
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estes profissionais estejam preparados tecnicamente e sobretudo possam dialogar e 

valorizar as subjetividades intrínsecas ao campo da arte e da cultura. 

Pensar em desenvolvimento é contudo refletir sobre os processos culturais que 

abarcam cultura, lazer, estudo, trabalho e tudo que faz com que o indivíduo se 

destaque pessoal e socialmente criando vínculos que o faz ser melhor e consciente de 

seu papel social. Portanto é preciso que seu bem cultural - música, dança, escrita e 

história pessoal - seja difundido com qualidade. 

Esta perspectiva em relação a Economia da Cultura provoca a busca pelo 

aprofundamento teórico, técnico e prático daqueles que estão envolvidos no ciclo da 

produção de bens e serviços culturais, pois ao inserir o conceito de eficiência e por ter 

como resultado a produção de bens que transmitem valores sociais, determinam a 

importância da compreensão do cenário em que se atua, reforçando a necessidade de 

desenvolver uma alta capacidade de intervenção através de medidas políticas, por 

parte do estado; de qualidade técnica de produção, por parte dos criadores, produtores 

culturais e gestores culturais e do conhecimento e fruição da sociedade em relação aos 

bens produzidos. 

Resultado de políticas públicas, Leis de Incentivo à Cultura, Fundos de 

Cultura e do desempenho da economia brasileira atual, as oportunidades de realização 

de projetos culturais aumentam consideravelmente. Proporcionalmente, na medida em 

que crescem as possibilidades de concretização de projetos, aumentam as exigências 

por qualidade técnica dos projetos apresentados, implicando maior eficiência 

administrativa do gestor ou produtor cultural.  

Neste contexto, o próximo capítulo aborda o Planejamento Estratégico, seus 

conceitos, ferramentas e metodologias, afim de verificar de que forma este instrumento 

de gestão poderá contribuir para a profissionalização da gestão cultural,  exigida 

atualmente.  
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3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Este capítulo tem o intuito de oferecer um panorama teórico sobre as etapas e 

conceitos relacionados ao planejamento estratégico. Por se tratar de uma ferramenta de 

gestão aplicada largamente no campo empresarial, os conceitos abordados neste 

capítulo, estarão relacionados a esta prática, cabendo aos capítulos que se seguem, sua 

adaptação ao campo da cultura.  

Segundo Djalma Oliveira (1999, p. 46) o planejamento estratégico diz respeito 

“tanto a formulação de objetivos quanto à seleção dos cursos de ação a serem seguidos 

para a sua consecução, levando em conta as condições externas e internas à empresa e 

a sua evolução esperada”. Neste conceito o autor aborda o planejamento como uma 

ferramenta utilizada tanto para a diagnose de uma situação empresarial bem como a 

construção de caminhos de ação plausíveis para o alcance das metas definidas.  

Esta ferramenta, utilizada como técnica administrativa, utiliza-se da análise do 

ambiente externo e interno de uma organização, afim de verificar as oportunidades e 

ameaças, os pontos fortes e fracos para o cumprimento da missão desta organização. 

Este processo visa a tomada de consciência a respeito da direção que a organização 

deverá seguir para aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos. (FISCHMANN; 

ALMEIDA, 1991) 

Um elemento importante se faz presente na etapa de seleção das alternativas 

de implementação da estratégia: o processo decisional. Neste processo, o gestor é 

responsável por definir a melhor alternativa dentre as ações mapeadas, tendo em vista 

o panorama desenhado a partir da análise prévia das oportunidades, ameaças, forças e 

fraquezas de uma organização. 

Oliveira (1999) aponta que o processo decisional está presente em todas as 

fases de estruturação do planejamento e deve englobar tanto os componentes 

individuais quanto organizacionais a fim de garantir a confluência dos diversos 

recursos alocados na empresa.  



! 15!

Deste modo, o planejamento estratégico pode ser entendido como uma 

ferramenta de gestão capaz de orientar o administrador na tomada de decisões, pois, 

por meio de sua estruturação, promove maior consciência sobre a organização em 

relação aos seus pontos fortes e fracos internos, e ainda em perspectiva externa – 

concorrência, mercado, consumidor. Desta análise, é possível estabelecer um 

panorama representativo do momento competitivo da empresa. Da conscientização 

desta situação competitiva, estabelece-se os objetivos estratégicos que balizarão as 

ações e atividades a serem realizadas. (BERTONCELLO, 2009)  

Apoiado em uma base de sustentação metodológica, a elaboração e a 

implementação do planejamento estratégico tem como um dos objetivos, otimizar o 

grau de interação da organização com o ambiente externo, atuando de forma inovadora 

e diferenciada. (OLIVEIRA, 1999) .   

Neste ponto de vista, o planejamento estratégico, orienta o gestor e sua equipe 

a partir da definição de “parâmetros que vão direcionar a organização da empresa, a 

conduta da liderança, assim como o controle das atividades.” (ANDION; FAVA, 

2002, p. 27)  Estes, por sua vez, devem estar apoiados em uma perspectiva futura e 

pautado por um exame do posicionamento atual da empresa. 

A direção escolhida deve ser fundamentada pela visão global da empresa, que 

orienta e uniformiza as operações em um sentido único e reforça seus objetivos pré-

estabelecidos, sejam estes, o aumento de produtividade, de lucro, geração de um novo 

produto, atendimento a um novo nicho de mercado, entre outros. 

Constituintes das etapas de formulação, a análise dos ambientes internos e 

externos à organização, além de possibilitar a tomada de consciência em relação a 

empresa, suas atividades, seus processos e suas particularidades, permite a evidência 

das oportunidades e das ameaças relativas à competitividade da empresa.  

Neste panorama, a organização deve se especializar com vistas a aproveitar as 

oportunidades e minimizar os riscos. Este processo visa garantir maior equilíbrio na 

gestão e aumento das ocasiões de crescimento e expansão da organização.  
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A este ponto, se faz importante diferenciar o planejamento estratégico 

daqueles tático e operacional. É importante salientar que estas três modalidades de 

planejamento se inter-relacionam, mas cada um se ocupa de tarefas e níveis de gestão 

específicos. 

O planejamento tático visa a otimização de cada área da empresa e a eficiência 

da organização, abrangendo decisões administrativas e operações em um planejamento 

de curto prazo. (OLIVEIRA, 1999; FISCHIMANN & ALMEIDA, 1999). Ou seja, 

deriva do planejamento estratégico decompondo seus objetivos macros nos diferentes 

níveis organizacionais. 

Segundo Gianotti (2004), o planejamento tático é compreendido como o 

primeiro desdobramento do planejamento estratégico, pois traduz os objetivos e planos 

estratégicos em sub-planos específicos relacionados às unidades da organização. 

Segundo a autora, deste tipo de planejamento 

resultam os planos para orientar projetos estratégicos vinculados às áreas de 
negócios específicas. Os planos táticos tem compromisso com resultados, 
contendo ações direcionadas à dimensão estratégica e aos requisitos 
técnicos, operacionais, logísticos, gerenciais e organizacionais que 
contribuem para a viabilização da dimensão estratégica. (p. 94) 

 

Por sua vez, o planejamento operacional atua na formalização dos planos 

estabelecidos nos níveis precedentes. Este planejamento visa a execução dos planos de 

ação, orienta as atividades a curto prazo e se ocupa em formalizar as metodologias 

previamente desenvolvidas para as unidades. (GIANOTTI, 2004; OLIVEIRA, 1999) 

Estes três níveis de planejamento estão divididos hierarquicamente e tem seus 

âmbitos de atuação e alcance bem definidos. Na tabela a seguir é possível obter um 

comparativo dos diversos tipos de planejamento – estratégico, tático, operacional. 
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 Planejamento Estratégico Planejamento Tático Planejamento Operacional 

Conceito É um planejamento de 

longo prazo que dá a 

direção que a empresa deve 

seguir. Envolve decisões 

estratégicas.  

Planejamento de curto a 

médio prazo que orienta os 

setores da organização na 

implementação do 

planejamento estratégico. 

Envolve decisões 

administrativas. 

Planejamento de curto 

prazo que orienta as tarefas 

e atividades diárias para o 

alcance dos resultados. 

Envolve decisões 

funcionais. 

Função Estabelece o 

direcionamento da empresa, 

orienta as atividades tendo 

em vista a análise do 

ambiente interno em 

relação a missão e a visão 

da empresa. 

Deriva do planejamento 

estratégico. Orienta a 

empresa a fim de que possa 

implementar e direcionar a 

prática dos setores da 

organização (logística, 

marketing, financeiro, 

produção, etc.) 

Se ocupa da formalização 

das metodologias utilizadas 

em nível operacional. 

Orienta às práticas diárias 

da organização. 

Operacionaliza o 

planejamento tático. 

Resultado 

esperado 
Procura a eficácia da 

organização. Reforça a 

identidade da empresa 

Procura a eficiência da 

empresa. Controla as 

decisões administrativas e 

operacionais. 

Procura a funcionalidade da 

empresa. Orienta as 

práticas diárias para o 

alcance dos resultados. 

Tabela&1&–&Planejamento&estratégico,&tático&e&operacional.&&

!
Tomando por base a tabela comparativa e os conceitos abordados 

anteriormente, destacam-se alguns pontos relacionados a conceituação de 

planejamento estratégico: I) é considerado como uma ferramenta de gestão; II) é 

compreendido como um processo; II) é delineado em base a objetivos futuros; IV) 

auxilia a conduta da liderança e envolve a tomada de decisões; V) objetiva otimizar a 

administração e ação dentro da organização; VI) é um ferramenta de comunicação que 

orienta as unidades em suas ações; VII) prevê um procedimento de avaliação das ações 

executadas e seus resultados;  

Portanto, o planejamento estratégico pode ser definido como um instrumento 

de gestão ao qual, por meio de um processo analítico do cenário em que se encontra a 
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organização, orienta o gestor em seu processo decisional, com vistas à otimização dos 

resultados e a conquista da posição competitiva almejada. 

O processo de elaboração do planejamento estratégico está pautado em 

metodologias que orientam da melhor forma possível sua implementação. Este 

processo abrange desde a análise atual da empresa, até os procedimentos de avaliação 

dos resultados. Suas principais fases serão abordadas a seguir.  

 

3.1 ETAPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Comumente a formulação estratégica inicia do processo e avaliação da 

situação atual da organização afim de conceber os pontos fortes e as fraquezas de seua 

atuação. São mapeadas também as oportunidades e ameaças relativas ao seu ambiente 

externo. A partir da construção deste cenário é possível diagnosticar a situação atual e 

projetar a situação futura, além de, por meio desta análise, encontrar o caminho mais 

eficiente e satisfatório para a obtenção dos resultados.  Segundo Gianotti (2004) 

Um processo de planejamento inicia-se com a análise situacional seguida da 
geração de soluções alternativas, da avaliação e escolha dessas alternativas, 
da implementação dos projetos associados às escolhas, do controle, 
monitoramento e avaliação da execução e dos resultados, assim como da 
promoção de melhorias e ajustes nesses planos. (p. 89) 

 

Para Oliveira (1999), são partes integrantes do planejamento estratégico:  

a) Diagnóstico Estratégico, na qual busca-se determinar “como a empresa 

está”, por meio da identificação da visão, análise externa, análise interna, análise dos 

concorrentes;  

b) Missão da Empresa, neste ponto é estabelecida a razão de ser da empresa. 

Esta fase de divide em estabelecimento da missão, estabelecimento dos propósitos 

atuais e potenciais, estruturação e debates de cenários, estabelecimento da postura 

estratégica, estabelecimento das macroestruturas e macropolíticas;  
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c) Instrumentos prescritivos e quantitativos. Nesta fase, busca-se estabelecer 

caminhos para se chegar a situação desejada, e compreende: o estabelecimento de 

objetivos, desafios e metas, estabelecimento de estratégias e políticas funcionais, 

estabelecimento dos projetos e planos de ação. São ainda previstos os recursos 

necessários e as expectativas de retorno de investimento desprendidos para atingir os 

objetivos;  

d) Controle e avaliação. Nesta fase compara-se o desempenho real e os 

desvios dos objetivos, desafios, metas e projetos, indicando, a partir de então, a 

tomada de ação corretiva. 

Segundo Gianotti (2004) apud Ansoff e McDonnel (1990), as etapas do plano 

estratégico consistem em:  

a) análise das perspectivas da empresa. Identifica-se as tendências, ameaças, 

oportunidades e descontinuidades particulares que possam vir a alterar as tendências 

históricas;  

b) análise de competitividade.  Permite  identificar a melhoria de desempenho 

que a empresa pode conseguir com o aperfeiçoamento das estratégias de competição 

em suas áreas de negócios;  

c) análise estratégica da carteira de negócios com prioridades fixadas e 

recursos futuros alocados às áreas de negócios;  

d) análise de diversificação. Diagnostica as deficiências da administração 

presente e identifica novas áreas de negócios, nas quais a empresa procura ingressar;  

e) estabelecimento das estratégias e do desempenho a curto prazo. 

A partir das fases discutidas pelos autores, o desenvolvimento deste trabalho, 

tomará como fases de planejamento as seguintes etapas: 1) Diagnóstico Estratégico; 2) 

Definição da Missão; 3) Definição de objetivos estratégicos e metas; 4) Controle e 

avaliação. 
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3.1.1 Diagnóstico Estratégico 

 

O diagnóstico estratégico, compreende a fase inicial da elaboração do 

planejamento estratégico. Se ocupa em identificar qual a real situação da empresa em 

relação aos seus aspectos internos e externos, discernindo a partir de então, os 

principais pontos de melhoria a serem atuados. (OLIVEIRA, 1999)  

Nesta etapa os membros da organização obtém informações relevantes para 

definir a escolha estratégica a ser seguida pela empresa. Neste processo, avaliam-se o 

ambiente interno (pontos fortes e fracos) e externo (oportunidades e ameaças); 

identifica-se da estratégia vigente, a fim de compreender o caminho que a organização 

vem seguindo e define-se qual o rumo a ser tomado. A direção escolhida tem como 

escopo o objetivo estratégico definido a partir destas análises. (FISCHMANN; 

ALMEIDA, 1991) 

Concebido como o primeiro passo para a definição do PE, o diagnóstico, é a 

fase na qual a organização obtém as informações necessárias para conceber o cenário 

atual e desejável para sua atuação. Para ANDION e FAVA (2002) 

O diagnóstico estratégico pode ser comparado a um radar digital ligado 24 
horas por dia, sempre pronto a captar e manter atualizado o conhecimento 
da empresa em relação ao ambiente e a si própria, visando identificar e 
monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam a sua 
performance. É com base no diagnóstico estratégico que a empresa irá se 
antecipar às mudanças e preparar-se para agir em seus ambientes internos e 
externos. (p. 28) 

 

Esta fase oferece aos gestores, uma ampla compreensão do desempenho 

empresarial, por meio da verificação constante das atividades exercidas, em relação a 

questões como competitividade, qualidade e eficácia de sua atuação no ambiente 

externo.  

Mintzberg e Quinn (2001) compartilham do mesmo ponto de partida, para eles 

“as principais sub-atividades da formulação de estratégia como atividade lógica 
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incluem a identificação das oportunidades e ameaças no ambiente da empresa, 

adicionando-se alguma estimativa ou risco às alternativas discerníveis” (p. 59) 

O diagnóstico estratégico é a etapa que gera dados para a definição dos 

objetivos, bem como orienta a construção dos planos e projetos necessários para 

atingi-los. É nesta fase em que os responsáveis pelo planejamento “colhem, 

interpretam e sintetizam todas as informações relevantes e examinam as limitações de 

tempo e recursos”. (GIANOTTI, 2004, p. 90)   

Este processo pode ser dividido em dois momentos principais: a) a análise 

externa – ambiente geral e o ambiente de negócio; b) a análise interna e cadeia de 

valor da empresa.  

Para Oliveira (1999) o processo de análise externa e interna da empresa 

apresenta as seguintes premissas: a) deve-se considerar o ambiente e suas variáveis 

relevantes no qual está inserida a empresa; b) este ambiente proporcionará à empresa 

oportunidades que deverão ser usufruídas e ameaças que deverão ser evitadas; c) para 

enfrentar esta situação ambiental, a empresa deverá ter pleno conhecimento de seus 

pontos fortes e fracos; d) este processo deverá ser integrado, contínuo e sistêmico. 

Segundo o autor, a análise externa da empresa tem por finalidade “estudar a 

relação existente entre a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e 

ameaças, bem como a sua atual posição-mercado e, perspectiva, quanto a sua posição 

produto-mercado desejada no futuro”.  (OLIVEIRA, 1999, p. 85) 

As oportunidades e ameaças se apresentam como variáveis não controláveis 

pela empresa, sendo que as primeiras são favoráveis a sua atuação e as últimas são os 

pontos em que o gestor deve ter maior atenção.  

Por sua vez, estas informações são provenientes de duas fontes: primárias – 

por meio de pesquisas realizadas pela empresa no ambiente e; secundárias – consulta 

de informações de agências governamentais (IBGE), universidades, entre outros; (Ibid, 

1999). É importante ressaltar a confiabilidade e a atualização das fontes de pesquisa, 
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afim de que esta análise seja balizada em dados e informações mais claras e reais 

possíveis. 

Ainda no diagnóstico estratégico, poderão ser verificados os seguintes pontos: 

a) processo de integração – relativo às fases de produção, nível de capacitação dos 

competidores, especialização dos fatores de produção, processo gerenciais atuais; b) 

tecnologia – relativo às principais alterações tecnológicas, institutos de pesquisas que 

possam estar co-ligados ao ambiente da empresa, equipamentos; c) governo – 

legislação vigente, certificações, política econômica, financeira e de câmbio; d) 

subsistema financeiro; e) sindicatos; f) comunidade -  verifica se há aumento ou 

diminuição da população, os valores sociais, culturais e infra-estrutura, idade 

populacional (faixa etária).  

Em relação ao ramo do negócio, são verificáveis: a) consumidores – 

quantidade, localização, abrangência, renda, como se comportam tendências, faixa 

etária, etc.; b) definição de mercado – importância do serviço, nichos atrativos, 

segmentação do mercado, nível de padronização do produto; c) inserção da empresa – 

tamanho, perspectivas, tipos de produtos, crescimentos, oportunidades; e) concorrentes 

– quantos e quais são, qual a tecnologia básica, nível de força; f) fornecedores – 

qualidade dos produtos, liquidez, infra-estrutura, entre outros aspectos. 

Em contrapartida, a análise interna da empresa tem por finalidade “colocar em 

evidência as deficiências e qualidade da empresa que está sendo analisada” 

(OLIVEIRA, 1999, p. 94). Neste processo são avaliados os pontos fortes e fracos 

apresentados pelo recursos que a organização dispõe (financeiros, humanos, 

metodologias, processos), bem como a estrutura interna configurada pela organização.  

Diferentemente das oportunidades e ameaças, tanto os pontos fortes quanto os 

fracos são variáveis internas controláveis, sendo que os primeiros proporcionam 

condição favorável à empresa e os últimos posição desfavorável a mesma. Por meio 

desta análise podem ser verificados desde o sistema de distribuição, marca, 

propaganda, quanto dos itens referentes às instalações, o processo produtivo, 

qualidade. Outro fator a ser individualizado são os recursos humanos, neste aspecto 
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são verificadas as atitudes e o grau de importância na empresa, a eficácia dos 

programas de recrutamento e seleção, a produtividade, entre outros.  

A nível organizacional, podem-se analisar: a estrutura organizacional, 

principais políticas, capacitações e habilidades da alta administração e dos operadores 

diretos; sistema de informações e gerenciais; normas e procedimento operacionais, 

controle de qualidade. Quanto a abrangência dos processos: as áreas funcionais da 

empresa, unidades organizacionais, os grupo e indivíduos. Quanto ao nível de controle 

pelo executivo deve ser observada a capacidade em controlar a eficiência, a eficácia e 

a efetividade da organização. 

Ainda segundo o autor é parte integrante do diagnóstico estratégico, a 

identificação da visão empresarial. Esta compreende o delineamento que determina a 

ação da empresa a longo prazo, por meio da articulação de suas aspirações, demonstra 

a natureza da atuação empresarial, seus propósitos, bem como o escopo do negócio. 

(OLIVEIRA, 1999) Compreendida como projeção de um futuro desejado para a 

empresa, 

a visão atua como um elemento motivador, energizando a empresa e criando 
um ambiente propício ao surgimento de novas idéias. Toda visão tem um 
componente racional, que é produto da análise ambiental e outro 
componente emocional, que é produto da imaginação, da intuição e da 
criatividade dos gestores. (ANDION; FAVA, 2002, p. 35) 

 

Obtendo o controle destas variáveis a organização cria consciência sobre seu 

âmbito de atuação em relação a posição futura almejada e direciona seu planejamento 

estratégico a fim de minimizar as fraquezas, otimizar os pontos fortes para neutralizar 

as ameaças e aproveitar as oportunidades relacionadas o seu âmbito de atuação.  

São inúmeros os fatores a serem considerados no processo de diagnóstico 

estratégico e os modos de obter estas informações podem ser diversas tendo como 

alguns de seus instrumentos: observação pessoal; conversas pessoais, questionários, 

experiência e prática, documentação do sistema, reuniões, funcionários, consultores, 

etc. (OLIVEIRA, 1999) 
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3.1.2 Missão da Empresa 

 

A definição da Missão da empresa é compreendida como um fator importante 

na realização do planejamento estratégico, pois nesta fase é possível definir claramente 

a que a empresa se propõe a realizar em nível social. Neste sentido é possível 

visualizar tanto o problema ou demanda que a empresa visa resolver, bem como os 

processos necessários para atingir o escopo de atuação definidos prioritariamente. 

Como etapa fundamental na elaboração da estratégia “o campo de atuação, 

como a missão de uma empresa são definições que têm de ser feitas, para facilitar a 

realização do plano estratégico.” (FISCHMANN; ALMEIDA, 1991, p.54). A 

definição da missão de uma organização torna-se indispensável a medida em que esta 

consiste na sua razão de ser, determina a sua identidade e a função ou tarefa 

fundamental que exerce. (DAYCHOUM, 2007; ANDION; FAVA, 2002) 

Não apenas a definição da organização é importante, mas é de igual teor a 

tomada de conhecimento dos envolvidos sobre os propósitos aos quais ela se propõe. 

Compreendida como elemento essencial na definição de um posicionamento 

estratégico, a Missão, ao ser comunicada cria e reforça a unidade de ação e identidade 

da empresa, afim de gerar comprometimento e compreensão em relação ao propósito 

social fundamental desta organização. Portanto, 

A missão da empresa deve ser comunicada, afim de criar um senso de 
oportunidade, direção e significado, mantendo uma aderência dos públicos 
interno e externo com as ações e estratégias adotadas pela empresa. Uma 
missão bem definida prepara a empresa para o futuro, pois estabelece uma 
visão comum entre os membros quanto aos rumos da empresa e transmite 
identidade e a finalidade da empresa para os seus stakeholders. (ANDION; 
FAVA, 2002) 

 

Segundo THOMPSON e STICKLAND (2000) a definição da missão envolve 

três aspectos: a necessidade do consumidor – o que a organização oferece; o grupo de 

consumidores atendidos – quem consome; as tecnologias e funções executadas – como 

é produzido. 
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Diferentemente da visão, a missão expressa o presente, o agora, a razão da 

empresa existir, ou seja expressa sua identidade. Para sua definição, deve-se levar em 

conta questões referentes às atividades propostas, o público que se pretende atender, o 

modo de serviço ou produto prestado, a importância do projeto para os funcionários, 

fornecedores, a sociedade, além de ser também resultado da análise do ambiente da 

empresa.  

 

3.1.3 Objetivos e metas 

 

Outra etapa fundamental na elaboração do planejamento estratégico é a 

definição dos objetivos e metas a serem realizados pela organização em seus processos 

tanto gerenciais quanto táticos e operacionais. Os objetivos e metas são balizadores de 

desempenho e servem como instrumentos de constante avaliação, assumindo, como 

principal funcionalidade, a de direcionar o trabalho diário para a conquista e realização 

do escopo elementar do projeto. 

A missão e os valores são as bases para se estabelecer uma direção e uma 
orientação para uma organização, mas para se tornarem realidade têm que se 
traduzir em objetivos e orientações estratégicas. São os objetivos 
estratégicos que estabelecem a direção e a priorização das atividades de uma 
organização. Eles constituem um plano de ação para se alcançar a Missão e 
conseguir a Visão” (DAYCHOUM, 2007, p. 35) 

 

Os objetivos são definições claras de escopos previstos e se relacionam 

diretamente com as análises e orientações estabelecidas nas etapas anteriores do 

processo de confecção do plano estratégico. Neste momento a análise interna e externa 

da organização são traduzidos em objetivos. Já as metas, são fragmentos de um 

objetivo, estas permitem a melhor distribuição das tarefas, e são traduzidas em ações 

pontuais a serem executadas dentro do plano estratégico. Cada meta estabelecida é um 

importante instrumento de acompanhamento dos resultados, permitindo a avaliação 

contínua da estratégia e das possíveis correções de rumo. (Ibid, 2007). 
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Peter Drucker (Apud SCHINLE, 2009; UNESCO, 2012) introduziu os 

conceitos e os princípios da Administração por objetivos. Menciona quatro 

características principais que devem ser observadas no processo de definição dos 

objetivos. Sob a sigla do inglês SMART, os objetivos, segundo o autor devem ser 

Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time-bound. Traduzidos para o 

português, o objetivo, segundo o autor deve ser: 

• Específico: deve ser exato, distinto e claro. Devem expressar claramente, por 

exemplo, as mudanças esperadas, os beneficiários, a região de atuação, entre 

outros. Deve ser detalhado e escrito de forma clara e não vaga. 

• Mensurável: envolve características mensuráveis em sentido qualitativo e/ou 

quantitativo 

• Alcançável: é preciso que o resultado seja alcançável do ponto de vista dos 

recursos humanos, financeiros e institucionais disponíveis; 

• Relevante: deve contribuir para o alcance de resultados dos níveis superiores 

(desenvolvimento, expansão) e atenda às necessidades específicas e desafios 

estabelecidos dentro da organização; 

• Pontual: o resultado deve ser alcançado dentro de um cronograma ou período 

pré estabelecido; 

Definidos como parâmetros que direcionam as ações e atividades, os objetivos 

e metas, orientam os gestores, administradores e operadores na atividade diária para o 

cumprimento das estratégias definidas no planejamento. A definição clara dos 

objetivos e metas garantem sua utilização como indicadores de avaliação em relação à 

funcionalidade e à eficácia das ações determinadas, denotando necessidades de 

readequação e melhorias nas atividades. 
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3.1.4 Controle e avaliação 

 

A etapa de controle e avaliação compreende o processo de monitoração da 

eficácia e da eficiência do planejamento estratégico. É uma fase que permite o 

redirecionamento das ações, bem como a modificação da estratégia tendo em vista os 

resultados apresentados. Nesta fase são estabelecidos e gerados indicadores de 

resultado que permitem a avaliação das ações, e podem ser de natureza qualitativa e/ou 

quantitativa e estão relacionados diretamente com os objetivos e metas estabelecidos 

na fase anterior. 

Controle pode ser definido como uma função do processo administrativo 
que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, 
procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a 
finalidade de realimentar os tomadores de decisão, de forma que possam 
corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do processo 
administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam as metas, aos 
desafios e aos objetivos estabelecidos. (OLIVEIRA, 1999, p. 241) 

 

Esta fase é indispensável ao bom resultado da organização frente ao escopo 

que almeja alcançar, pois fornece a leitura crítica de seu desempenho e da 

funcionalidade do planejamento estratégico. Permite a avaliação dos processos em 

nível tático e operacional, assinalando as principais necessidades de adequações e 

reformulações com base nos desvios e falhas percebidos. 

Na busca por melhorias, o processo de avaliação e correção deve ser uma ação 

constante e deve-se estar atento a qualidade e validade das informações levantadas, 

que por sua vez devem refletir o desempenho organizacional afim de consentir a 

leitura exata por parte da equipe administrativa.  

Neste processo devem ser considerados: a) o tipo de informações; b) 

frequência das informações – variam de acordo com os níveis de planejamento, sendo 

mais constantes no nível operacional e mais espaçados nos níveis táticos e 

estratégicos; c) qualidade das informações – nível de detalhamento; d) fonte de 
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informações internas e externas à empresa – coordenadores, consumidores, usuários, 

stakeholders.  

A fase de controle e avaliação, segundo Oliveira (1999) divide-se nas 

seguintes etapas: 

I) Estabelecimento de padrões de medida e avaliação – são decorrentes dos 

objetivos, desafios, estratégias, políticas e projetos. São os padrões-base 

para a comparação do resultado esperado. 

II) Medida dos desempenhos apresentados – estabelecem os critérios de medição 

dos resultados conquistados em confronto com os indicadores estabelecidos. 

III)  Comparação do realizado com o esperado – verificam-se os desvios, bem 

como a necessidade de adequação da estratégia. 

IV) Ação corretiva – medidas e providências a serem tomadas para minimizar 

os desvios assinalados anteriormente. Este processo deve: estar focalizado 

em pontos críticos; ser preciso; ser realista e operacionalizável; ser ágil e 

proporcionar medidas de correção de maneira rápida; basear-se em padrões 

de controle claros, definidos e precisos; ter objetividade. 

Portanto a fase de controle e avaliação é indispensável, pois por meio dela é 

possível: identificar os erros e as causas de desvios; comparar os resultados obtidos 

aos esperados; avaliar a eficácia e a funcionalidade dos processos implementados, bem 

como formalizar medidas de correção para a melhoria do resultado. 
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4 O PLANEJAMENTO NO CAMPO DA ECONOMIA DA CULTURA 

 

Como observado no Capítulo 3, o planejamento estratégico é largamente 

difundido em estudos e aplicações em empresas e organizações de diferentes ramos e 

atividades, mas pouco se estudou a respeito de suas aplicações no campo da cultura.  

De todo modo quando se fala em gestão cultural ou gestão de projetos, é 

possível realizar uma assimilação entre o campo da cultura e o campo empresarial, 

pois reserva em sua prática alguns elementos similares a administração empresarial, 

como a administração de recursos (humanos e financeiros), atendimento de uma 

demanda ou necessidade (criação de espaços culturais, festivais de música para o 

público de uma localidade, viabilização de uma expressão artística, etc.) por meio da 

geração de produtos ou serviços (confecção de um CD, montagem de uma peça 

teatral). Ou seja, um projeto cultural pode ser observado como uma 

empresa/organização com tempo determinado de existência. 

Neste sentido,  propõe-se aqui compreender o projeto cultural, de maior ou 

menor porte, como uma organização, que tem sua razão de ser (missão), bem como um 

campo de atuação definidos (ambiente externo), a utilização de recursos humanos e 

procedimentos (ambiente interno), por meio do desenvolvimento de um serviço ou 

produto a ser entregue ao social, no sentido de resolver ou atender uma demanda ou 

público fruidor específico. 

A implementação do planejamento estratégico na cultura, ainda é muito 

insipiente, pois trata-se de uma área que por seu modo de mover-se baseou-se na 

improvisação e na pouca prática de formalização de processos. Portanto, este capítulo 

visa introduzir a discussão sobre de que modo o planejamento tem sido considerado no 

campo da cultura e como esta ferramenta auxilia na concretização de projetos culturais 

com maior segurança de resultados e qualidade. 

Neste contexto, dois autores explicitam a importância do conhecimento da 

gestão para o campo da cultura, ressaltando a importância do planejamento como 
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balizador do projeto ou empreendimento cultural identificando seu potencial e criando 

metodologias de gerenciamento a fim de conquistar maior abrangência e melhores 

resultados. Segundo Malagodi e Cesnik, 

Vivemos a era do planejamento: O&M, Pert-CPM, etc. Na cultura não é 
diferente. Tudo há que ser planejado. O objetivo do planejamento é a 
otimização dos recursos disponíveis. Você tem em mente um produto 
cultural. Deve pesquisar vários itens antes de tentar produzi-lo, 
principalmente se você não dispuser de recursos próprios. Para contar com o 
apoio de terceiros é preciso que seu projeto esteja bem planejado, com bases 
reais de oportunidades, orçamentos, recursos humanos, disponibilidade de 
espaços, enfim qual o melhor caminho para um melhor resultado. (1999, p. 
30) 

 

Segundo os autores o planejamento torna-se fator determinante na gestão de 

projetos e produtos culturais de qualidade, pois como reforça Brant (2004, p. 105), 

“não há produtos culturais bem geridos, senão com base num planejamento bem 

realizado”. Deste modo, o planejamento passa a torna-se um instrumento de aumento 

de qualidade da produção e gestão da cultura, pois insere critérios mensuráveis para a 

avaliação destes produtos e serviços gerados pelos campos da arte e das manifestações 

culturais. 

A dificuldade de adaptar as ferramentas de gestão empresarial no campo da 

cultura está justamente na subjetividade intrínseca à atividade artística e cultural. No 

campo da gestão cultural é de extrema importância salvaguardar a subjetividade 

intrínseca destas manifestações, pois são expressões do humano, mas de todo modo e 

de igual nível de importância, se faz necessário garantir que os projetos culturais de 

grande impacto no social sejam geridos com critérios de eficácia, eficiência e 

qualidade, desde seus processos de gestão quanto da apresentação dos produto e/ou 

serviços resultantes destes processos.  

Portanto ao utilizar-se de instrumentos de gestão difundidos em outros campos 

do saber é possível promover a profissionalização do campo da arte e da cultura, por 

meio da melhoria da qualidade dos projetos culturais geridos, e sobretudo contribuindo 

para a elevação do nível de serviços prestados de empresas que estão diretamente 

relacionadas aos setores e cadeias da Economia da Cultura. Neste processo é possível 
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qualificar os projetos culturais frente a sociedade e promover maior grau de interesse 

por parte de apoiadores e patrocinadores otimizando a imagem e a capacidade de 

atração de investidores - empresas, consumidores diretos. (BRANT, 2004; 

MALAGODI; CESNIK, 1999)  

Neste sentido, é importante compreender a real intervenção e propósito que 

um projeto cultural pretende atingir e promover no social. Segundo a Tecnologia SESI 

Cultura e as Leis de Incentivo à Cultura o planejamento torna-se um importante 

instrumento de gestão e empreendedorismo também no campo da cultura, pois “a 

promoção cultural é intervenção que pode e deve ser tratada utilizando instrumento de 

gestão, como o planejamento”, pois segundo o texto “além de planejarmos nossas 

ações, é importante compreendermos os resultados esperados”. (SESI, 2007, p.34) 

Neste sentido cria-se maior consciência da atuação da cultura no desenvolvimento 

social, criativo, humano, sensível e econômico, reafirmando sua contribuição efetiva 

na qualidade e bem estar daqueles que criam e também fruem a arte. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Afim de aprofundar e verificar as contribuições do planejamento estratégico 

na gestão de projetos/empreendimentos culturais utiliza-se nesta pesquisa, como 

aplicação prático do estudo, um projeto cultural em desenvolvimento na Cidade 

Industrial de Curitiba – Região Metropolitana - voltado à formação musical de 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e vulnerabilidade social. O 

projeto estudado é um projeto de arte-educação aprovado via Lei Federal de Incentivo 

à Cultura (Lei Rouanet, nº 8313/91).  

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos do estudo foi a pesquisa-

ação. Segundo Roesch (2009) este tipo de pesquisa permite ao pesquisador chegar 

perto dos dados sendo que, neste enfoque, o pesquisador é caracterizado como um 

consultor, orientador ou ainda um colaborador.  A atuação direta da autora na gestão 

do projeto cultural justifica a escolha do método a medida em que lhe permite ter 

acesso direto aos dados e à prática administrativa do projeto em questão.  

Este tipo de pesquisa também favorece sua aplicação prática, pois seus 

resultados contribuem diretamente no aprimoramento das práticas de gestão aplicadas 

no projeto. Neste sentido a pesquisa-ação, como um dos inúmeros tipos de 

investigação-ação permite agir no campo da prática e investigar a respeito dela. 

(TRIPP, 2005) 

A aplicação prática visa identificar as reais contribuições do planejamento 

estratégico para a melhoria dos métodos de gestão, administração e execução do 

projeto e tem como ponto de partida a análise de informações, coletadas com a equipe 

de coordenação do projeto a fim de que ao aplicar os conceitos e as etapas do 

planejamento estratégico, seja possível delinear alternativas para a melhoria dos 

resultados apresentados por este projeto cultural.  
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5.1 FASES DA PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

 Neste subcapítulo estão expostas as fases da pesquisa-ação e seus respectivos 

instrumentos de coleta de dados. Estas foram divididas em três partes conforme 

descrição que se segue:  

• FASE I – de dezembro de 2011 a agosto de 2012 – Observação Participante 

A opção feita pela observação participante como instrumento de coleta de 

dados, se deu pelo envolvimento profissional da pesquisadora com o projeto ECM. 

Esta modalidade de coleta de dados permite que o pesquisador participe e assuma 

funções no eventos estudados, “é uma modalidade especial de observação na qual você 

não é apenas um observador passivo”. (Yin, 2005, p. 121) 

Nesta fase a pesquisadora participou de todas as reuniões administrativas do 

projeto, bem como atuou como colaboradora em seus processos de implementação e 

gestão, resultando na imersão direta nos problemas e decisões decorrentes do processo 

de gestão e execução do projeto, possibilitando deste modo, o levantamento de dados 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

• FASE II – de maio a setembro de 2012 – Diagnóstico Estratégico e Entrevista 

com a equipe de coordenação do Projeto ECM. 

A etapa consistiu em aplicar os procedimentos de elaboração do planejamento 

estratégico a partir da coleta de dados da FASE I, bem como de pesquisa bibliográfica 

referente aos pontos levantados na análise do ambiente – interno e externo – do projeto 

ECM. A realização da aplicação de um questionário2 com a equipe de coordenação 

somada aos dados e pesquisas realizadas previamente resultaram na definição dos 

seguintes aspectos: a Visão, as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas do 

projeto ECM. O escopo central do questionário aplicado visou ampliar, fundamentar e 

validar os pontos observados na FASE I, bem como identificar os principais pontos a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Apêndice 
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serem melhorados no projeto ECM, os quais foram pontuados a partir de percepções 

individuais dos membros da equipe coordenadora do projeto. Os colaboradores da 

pesquisa, apresentam o seguinte perfil: 

Iniciais Idade Sexo 

CS 55 anos F 

LS 29 anos F 

FR 29 anos M 

JF 25 anos F 

Tabela 2 – Sujeitos da pesquisa 

!

• FASE III – Setembro de 2012 – Definição dos Objetivos Estratégicos 

Construção dos Planos de Ação e Métodos de Avaliação e Controle 

Por meio da síntese dos dados coletados nas etapas anteriores, foram definidos 

os objetivos estratégicos que nortearão as ações e as decisões da equipe de 

coordenação, afim de implementar e direcionar o projeto para a conquista de sua Visão 

e a atuação de sua Missão. Segundo Finkler (2010) apud Oliveira (2006), as 

“expectativas em relação às futuras condições do ambiente externo da empresa, as 

necessidades da empresa percebidas no momento da definição dos objetivos e também 

as restrições decorrentes das limitações de recursos à disposição da empresa” são 

pontos que dão sustentação ao delineamento dos objetivos. 

Os planos de ação, foram estabelecidos a partir da análise dos dados coletados 

nas FASES I e II e da definição dos objetivos estratégicos, e estão orientados à busca 

da melhoria da gestão do projeto ECM, por meio ações de intervenção planejadas com 

o escopo de otimizar a gestão do projeto cultural em questão.  
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5.2 PROJETO “ESPAÇO CIDADÃO MUSICAL” 

 

O projeto Espaço Cidadão Musical é uma iniciativa resultante da parceria 

entre Instituto ConSer (CS), Centro de Formação Continuada para profissionais da arte 

e da cultura, e o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (CASDM), 

Organização não Governamental (ONG), sem fins lucrativos que atua na Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC - Região Metropolitana) assistindo à crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e vulnerabilidade social por meio de 

atividades socioeducativas. 

Esta ação cultural, está apoiada na Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei 

Rouanet, nº 8.313/91, e tem como escopo atender 900 pessoas, entre crianças e 

adolescentes da instituição e da comunidade, oferecendo-lhes a oportunidade de 

aprender a tocar um instrumento musical de forma gratuita, trabalhando a voz, a 

disciplina, o trabalho em equipe, a apresentação em público e a arte musical em toda 

sua dimensão: criatividade, estética, história da música, habilidades, desenvolvimento 

cognitivo como meio de interação social, autoestima e autonomia. 

O projeto foi implementado em abril de 2012 em quatro das seis unidades do 

CASDM – Centro Juvenil Madre Clélia (CJMC), Centro de Integração Social Divina 

Misericórdia (CISDIMI), Centro de Educação Infantil Divina Misericórdia Sabará 

(CEI Sabará) e Centro de Educação Infantil Divina Misericórdia Boqueirão (CEI 

Boqueirão). A Cidade Industrial de Curitiba, região prioritária de atuação da ONG, 

abrange onze vilas com a concentração populacional de 171.480 habitantes (IBGE - 

censo 2010) considerada de classe media baixa a pobre. (CURITIBA, 2012)  

Até o fechamento desta pesquisa o projeto havia captado 25% (vinte e cinco  

por cento) dos recursos aprovados pelo Ministério da Cultura. Por esse motivo o 

projeto foi redimensionado para ser implementado de modo gradual a medida que 

houvessem mais aportes financeiros. 
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Até o mês de setembro de 2012, aproximadamente 480 crianças e adolescentes 

com idade entre 6 meses e 16 anos, estavam inseridos no projeto, com aulas de violão 

popular, canto, flauta doce, musicalização infantil e atendimentos de musicoterapia. 

Estão prevista para implementação no decorrer de 2013 as atividades de guitarra, 

baixo, teclado, piano, percussão e capacitação profissional de adolescentes. 

 

5.2.1 Estrutura e Metas do Projeto 

 

As atividades propostas pelo projeto estão direcionadas da seguinte forma: as 

unidades de educação infantil (CEI Sabará e CEI Boqueirão) receberão as atividades 

de musicalização infantil e musicoterapia; as unidades socioeducativas (CJMC e 

CISDIMI) receberão as atividades de instrumentos musicais, canto e musicoterapia. 

 

Figura&1&;&Distribuição&das&atividades&e&respectivas&unidades&de&atendimento.&Elaborado&pela&
autora&desta&pesquisa.&

!
As metas propostas pelo projeto são: 1) Atender até 900 crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social; 2)  Gerar renda para até 
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14 professores de música e 38 profissionais técnicos de Curitiba e região; 3) Capacitar 

profissionalmente 40 adolescentes no campo da arte e da cultura. 

 

5.2.2 Estrutura das aulas 

 

As aulas de instrumentos musicais e canto são destinadas para faixa etária 

entre 6 e 15 anos, são de caráter teórico-prático, acontecem uma vez por semana em 

horário de contra turno escolar e duração de 60 minutos hora/aula.  

As aulas de musicalização infantil são destinadas a crianças entre 6 meses e 5 

anos, são de caráter lúdico-vivencial, acontecem uma vez por semana em horário 

regular de aula e tem duração de 30 minutos hora/aula.  

Os atendimentos de musicoterapia são destinadas à faixa etária de 6 a 16 anos, 

são de caráter terapêutico-vivencial, acontecem uma vez por semana em horário de 

contra turno escolar e tem duração de 60 minutos hora/aula. 

As atividades de capacitação profissional serão destinadas a adolescentes a 

partir de 16 (dezesseis) anos de idade que melhor se destacarem no decorrer das 

atividades musicais. Estes jovens serão capacitados com a metodologia de ensino 

musical utilizada no projeto, para uma formação profissional qualificada a fim de que 

tornem-se futuros instrutores do projeto. As aulas serão de caráter teórico-prático, 

acontecerão uma vez por semana, com duração de 120 minutos hora aula. 

 

5.2.3 Instituições envolvidas 

 

O Instituto ConSer, proponente do projeto junto ao Ministério da Cultura, atua 

em Curitiba desde 2001 como Centro de capacitação pessoal e profissional de jovens 

das áreas da arte e da cultura. Desenvolve e aplica uma metodologia na qual tem como 
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foco central: Propiciar formação continuada a professores de música, dentro da visão 

humanista, para que se tornem capazes de promover educação de qualidade, 

contribuir para a consolidação do direito de aprender e proporcionar educação 

integral do ser humano. 

Os resultados desta metodologia foram compilados em um relatório 

denominado “Música Instituto ConSer: Formação Musical e Estilo de Vida de Jovens”  

e apresentado no Conselho Econômico, Social e Ambiental da França – Paris, no 

evento intitulado “Brasil do Milênio em Paris!” proposto pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e pela Escola de Formação Ontopsicológica da Antonio Meneghetti 

Faculdade/RS, realizado em dezembro de 2010. 

No Espaço Cidadão Musical é responsável pela administração, coordenação 

geral, estruturação e organização das capacitações profissionais dos instrutores e 

técnicos envolvidos no projeto. 

O Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, instituição beneficiada, foi 

fundada em 19 de março de 1983, com o objetivo de ser um espaço de organização, 

informação e formação da comunidade que abrangia 08 vilas da Cidade Industrial de 

Curitiba.  A região estava no início de sua ocupação e carecia de benfeitorias públicas 

como água e saneamento, luz, asfalto, creches, escolas e postos de saúde. As famílias 

eram oriundas do interior do Estado do Paraná e de outros estados e passavam por 

vários tipos de necessidades. 

Possui atualmente seis unidades: Sede, Centro de Educação Infantil Divina 

Misericórdia – Sabará, Centro de Educação Infantil Divina Misericórdia - Boqueirão, 

Centro Juvenil Madre Clélia, Panificadora Sonho de Criança e Centro de Integração 

Social Divina Misericórdia. Com a colaboração de 78 funcionários e mais de 40 

voluntários, são atendidas diariamente aproximadamente 900 crianças/adolescentes e 

suas famílias, bem como as comunidades. Dentre os projetos desenvolvidos pela 

instituição estão: 
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Atividade Unidade Participantes 

Jornada Ampliada Centro de Assistência Social Divina 
Misericórdia - SEDE 

60 crianças/adolescentes 

Jornada Ampliada Centro Juvenil Madre Clélia 100 crianças/adolescentes 

Atendimento escolar em 
Educação Infantil 

Centro de Educação Infantil Divina 
Misericórdia - Sabará 

220 crianças 

Atendimento escolar em 
Educação Infantil 

Centro de Educação Infantil Divina 
Misericórdia - Boqueirão 

140 crianças 

Produção Social e 
Comercialização de Alimentos 

Panificadora Sonho de Criança 700 crianças 

86 funcionários 

Projeto Sabará pela Paz – 
Cultura, Esporte e Cidadania 

Centro de Integração Social Divina 
Misericórdia 

150 crianças e adolescentes 

40 familiares 

Acompanhamento Familiar Centro de Assistência Social Divina 
Misericórdia SEDE 

Não há um controle rigoroso 
do número de atendimentos, 
pois vão dos mais simples, 
como informação de 
serviços, aos mais 
complexos.  

Projeto AMAMBI – Amigos do 
Meio Ambiente 

Todas as unidades Não consta 

Tabela&3&–&Projetos/unidades/participantes.&FONTE:&Relatório&de&gestão&do&Centro&de&Assistência&
Social&Divina&Misericórdia&2010.&

!
A instituição é mantida por meio de convênios, subvenções, eventos beneficentes e 

doações. Veja quadro demonstrativo da origem dos recursos que custeiam as 

atividades, serviços e projetos realizados: 

Fonte de recursos % 

Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade) 5 % 

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/doações dos membros ou associados) 20 % 
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Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) 10 % 

Privada (recursos de doações eventuais) 5 % 

Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas) 60 % 

Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais) 00 % 

Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.) 00 % 

Tabela&4&–&Fonte&de&recursos/porcentagem.&FONTE:&Relatório&de&gestão&do&Centro&de&Assistência&
Social&Divina&Misericórdia&2010.&

!
No projeto Espaço Cidadão Musical, a ONG é responsável pela estrutura local 

disponibilizada para as aulas e atividades, organização dos horários de aula, 

acompanhamento das atividades e inscrição dos alunos no projeto. 

 

5.2.4 Objetivos do projeto 

 

Os objetivos propostos pelo projeto ECM estão divididos em objetivos 

estruturais, indispensáveis para a implementação das atividades e objetivos sociais 

decorrentes da implementação e execução das atividades.   

Dentre os objetivos estruturais, a fim de viabilizar a implementação do 

projeto, destacam-se: a) aquisição de instrumentos musicais para montagem e 

estruturação de salas de música nas unidades do CASDM; b) aquisição de apostilas, 

material pedagógico para alunos do projeto; c) contratação de 14 professores e 38 

técnicos de Curitiba e região. 

Em nível de intervenção social, tem os seguintes objetivos: 

 

- Promover o acesso gratuito ao aprendizado da música, arte e cultura, e o 

contato com instrumentos musicais às crianças e adolescentes menos favorecidos 

econômica e socialmente, que de outra forma não poderiam ter essa experiência. 
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- Oportunizar o acesso às aulas, aos moradores do bairro onde estão 

localizadas as quatro unidades, integrando instituição e comunidade, fortalecendo o 

objetivo da instituição que busca ser um ponto de informação e instrução para a 

comunidade.  

- Garantir que o tempo ocioso das crianças e dos adolescentes atendidos 

pela instituição seja otimizado em aprendizado cultural mediado por profissionais 

habilitados.  

- Promover a capacitação de jovens para que atuem no projeto e na 

sociedade como instrutores, garantindo a estes jovens a profissionalização e o ingresso 

no mercado de trabalho.  

- Contribuir para os ODMs (Objetivos do Milênio) proposto pela 

Organização das Nações Unidas às crianças e aos adolescentes, através de 

profissionais habilitados.  
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6 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 A estrutura de elaboração do planejamento estratégico se deu a partir da análise 

da situação atual de gestão e execução do projeto. Buscou-se compreender o ambiente 

interno e externo ao projeto, relacionando-o com dados coletados na fase de 

observação participante, bem como de indicações dos colaboradores do projeto a fim 

de identificar as forças internas ao projeto e as oportunidades relativas ao campo de 

atuação.  

O planejamento estratégico delineado individuou os pontos norteadores da 

construção dos planos de ação com o escopo de otimizar gargalos que apresentavam 

deficiência e minimizar as ameaças relativas ao setor de atuação do projeto. Neste 

equilíbrio pretendeu-se incrementar o modelo de gestão inicialmente apresentado, para 

a expansão qualitativa de atuação do ECM. Este processo seguiu as seguintes etapas: 

I) Diagnóstico Estratégico: definição da visão; análise do ambiente externo; 

análise do ambiente interno; síntese das informações coletadas; 

II) Definição da Missão 

III)  Formulação da Estratégica: delimitação dos objetivos estratégicos; 

elaboração dos planos de ação; 

IV) Controle e Avaliação 

 

6.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

 Esta etapa tem como principal objetivo evidenciar as oportunidades e as 

ameaças relativas ao ambiente externo ao projeto, bem como as forças e fraquezas 

relacionadas ao ambiente interno ao projeto ECM. Estiveram sobre análise o modelo 

de gestão e a metodologia de implementação e execução sob o ponto de vista dos 
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integrantes da equipe de coordenação (colaboradores) do projeto. A construção deste 

cenário partiu da delimitação da Visão, a fim de que esta pudesse nortear e delimitar o 

campo de intervenção. 

A análise do ambiente externo visou identificar as oportunidades e ameaças 

relacionadas ao projeto, e buscou-se evidenciar o cenário de atuação do mesmo a partir 

de dados coletados na observação participante, na percepção dos colaboradores e 

fundamentadas posteriormente em pesquisas bibliográficas relacionadas as temáticas 

abordadas. 

O processo de análise interna ao projeto ECM, teve como objetivo primário 

identificar tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. Nesta etapa, foram 

verificados aspectos relacionados aos recursos financeiros, humanos, criativos, 

técnicos, processos e metodologias de implementação, gestão e execução que o projeto 

dispunha no momento da pesquisa.  

 

6.1.1 Visão  

 

O processo de definição da visão do projeto ECM iniciou pela indicação 

individual dos participantes da equipe de coordenação do projeto. Os participantes 

mencionaram as seguintes percepções sobre a visão:  

- “Tornar-se um programa de formação musical replicável no Estado do Paraná.” 

(JF);  

- “Ser o maior projeto social de ensino de música e artes do país.” (FR);  

- “Ser um projeto cultural, de referência nacional e internacional primando pela 

qualidade de seus serviços e comprometido com o potencial humano e de 

criação.” (CS);  

- “Proporcionar aulas de música de qualidade e excelência no fazer; Ser um 

projeto visionário, atingindo diversas cidades do Paraná, em como outros 



! 44!

estados do País. Servir de modelo e exemplo replicável em sua forma de pensar e 

agir música em sociedade.” (LS) 

Observando as sugestões apresentadas, é possível observar que as visões 

apontadas para o projeto indicam intenção de expansão, tanto em termos de atuação 

quanto de reconhecimento.  

Resultado da combinação das diferentes perspectivas tem-se a convergência 

para a definição da visão do projeto: “Tornar-se um programa social de ensino 

musical com metodologia de implementação replicável, com reconhecimento e 

replicabilidade em nível nacional”.  

 

6.1.2 Análise do ambiente externo e interno ao projeto 

 

O projeto ECM insere-se no ramo de iniciativas culturais que são 

desenvolvidas e atuam diretamente em um contexto social vulnerável, tendo como 

ferramenta principal o ensino musical. Projetos desta natureza, muitas vezes ligadas a 

ONGs tem aumentado consideravelmente no Brasil, nas últimas duas décadas. 

Neste contexto, segundo Santos (2006, p. 108), “cada proposta educativa 

desenvolvida possui seus próprios fundamentos e estruturações que distintamente 

caracterizam-se tanto no que concerne ao seu desenvolvimento quanto aos seus 

resultados”.  Partindo desta discussão, obterão destaque e reconhecimento, os projetos 

capazes de desenvolver e aplicar metodologias que promovam resultados, tanto em 

qualidade técnica e artística, quanto de modelos de gestão. 

Outra observação pertinente a este campo se dá em torno da crescente 

demanda a respeito do encaminhamento dos talentos suscitados a partir da 

democratização do acesso à cultura, bem como da possibilidade de formação de jovens 

para atuação no campo da cadeia produtiva, (no caso do ECM: técnicos de som, 

assistentes de palco, técnicos em espetáculos, gestores de empreendimentos criativos, 

produtores) profissionais estes, que se encontram em escassez na cidade de Curitiba. 
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Esta discussão é afirmada por Claudia Leitão – Secretária da Economia 

Criativa do Ministério da Cultura a partir do Plano da Secretaria da Economia Criativa 

(SEC), expõe o questionamento a seguir. 

De que forma poderemos estimular e fomentar os talentos criativos 
brasileiros? Como a economia criativa poderá contribuir para a inclusão 
produtiva dos 40% de jovens brasileiros que hoje se encontram entre os 16.3 
milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza? Como ampliar e 
qualificar o consumo cultural no país, levando-se em conta a emergência de 
39.5 milhões de brasileiros à classe média? (MINC, 2011) 

 

 Partindo destas discussões a SEC, tem tomado uma série de medidas públicas a 

fim de incrementar a Economia da Cultura bem como promover a Economia Criativa 

como um pilar estratégico de desenvolvimento. Nestas medidas, uma das necessidades 

de incremento apontadas está justamente na formação para competências criativas, nas 

quais se ocupa em oferecer aperfeiçoamento técnico dos profissionais envolvidos no 

setor, bem como de  profissionais em potencial a serem formados. 

Em busca de outras iniciativas semelhantes, realizadas em Curitiba, observou-

se: o ECM apresenta características inéditas, no que diz respeito a sua localização de 

atuação, e abrangência de atuação, pois é a única alternativa na cidade - excluindo 

nesta análise iniciativas propostas por órgãos relacionados ao governo, como 

Secretaria de Cultura, Fundação Cultural de Curitiba - e principalmente na sua região 

de atuação (Cidade Industrial de Curitiba) que oferece acesso à cultura de modo 

permanente e estruturado por metodologias de implementação e execução 

próprios.  

Iniciativas com estas características, que envolvem projetos de formação 

musical, são largamente desenvolvidos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a 

exemplo do Instituto Baccarelli3 - associação civil, sem fins lucrativos (ONG) que tem 

por missão oferecer formação musical e artística de excelência proporcionando 

desenvolvimento pessoal e criando a oportunidade de profissionalização, com foco em 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; e o Grupo Cultural 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Baccarelli acesso em 17 set. 2012. 
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AfroReggae -  organização que luta pela transformação social e, através da cultura e da 

arte, desperta potencialidades artísticas que elevam a auto-estima de jovens das 

camadas populares4. 

A partir da observação deste cenário, o Estado do Paraná e até mesmo a cidade 

de Curitiba, carece de representatividade nacional frente à iniciativas deste porte a fim 

de projetar a região como potencial formadora de talentos criativos no âmbito da 

música. Tomando por base a leitura destas três perspectivas externas ao projeto, a 

saber, a necessidade de desenvolvimento de metodologias de aplicação de projetos 

sócio-culturais de ensino musical, o aumento de iniciativas de fomento à programas de 

formação de competências criativas e a baixa representatividade do Estado do Paraná e 

da cidade de Curitiba em programas sociais de formação musical, algumas 

oportunidades cabíveis ao projeto ECM podem ser ressaltadas: 

• Aumento da procura  por práticas e projetos culturais de formação musical com 

qualidade de metodologias de ensino e gestão, bem como de resultados de  

excelência técnica e artística;  

• Necessidade crescente de programas de formação e capacitação para 

competências criativas e, incentivo governamental para o seu desenvolvimento;  

• Falta de representatividade da cidade de Curitiba e do Estado do Paraná como 

referência de projetos em formação musical; 

Indispensável ao bom andamento e a promoção da qualidade de projetos 

sócio-culturais uma das ameaças apontadas está na preocupação e na dificuldade em 

encontrar, selecionar, formar e manter profissionais para compor o projeto. Esta 

perspectiva é reforçada conforme a fala dos entrevistados: “Há grande dificuldade em 

encontrar profissionais comprometidos e tecnicamente preparados que possuam, 

acima de tudo, características pessoais e perfil de atuação em projetos com estas 

características” (CS) e ainda a saída de profissionais competentes do projeto “....nessa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 FONTE: http://www.afroreggae.org/memoria acesso em 17 set. 2012.!
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fase do projeto, todos já estão engajados e dentro da proposta. A entrada de um novo 

profissional acarreta em um andamento mais lento até que se adapte ao projeto.” (LS) 

Com o intuito de verificar o ambiente externo ao projeto, relacionada a 

questão posta acima, observou-se três características que se associam e reafirmam a 

colocação. Os aspectos observados se relacionam diretamente ao campo da arte e da 

cultura, tendo em perspectiva a instabilidade econômica e a formação dos profissionais 

do setor. 

Por uma soma de fatores, sejam estes pela iniciativa privada ou por incentivos 

governamentais, o cenário que envolve a Economia da Cultura vem se alterando 

consideravelmente, como apontado no Capítulo 1 deste trabalho, oportunizando 

iniciativas voltadas aos profissionais deste campo de atuação. Conforme Salazar 

(2010) 

O ambiente está favorável à criação e ao desenvolvimento econômico 
sustentável de empreendimentos musicais de pequeno e médio portes. Cabe 
ao músico entender a situação e decidir que posição tomar diante deste 
cenário. Poupar ou Investir? Manter-se na informalidade ou criar o próprio 
negócio? 

 

Mesmo diante desta nova perspectiva de crescimento econômico pautado na 

cultura, observa-se um dado importante: a formação do artista e dos profissionais da 

arte e da cultura no Brasil privilegiam a especialização em suas áreas específicas de 

atuação, mas raramente são abordadas noções de gestão que os possibilitem a 

consciência de tornar a arte e cultura um campo de atuação rentável e diversificado.  

Como conseqüência, o desconhecimento de incentivos voltados ao setor, bem 

como a não familiaridade com esta nova realidade econômica relacionadas à cultura 

acabam por gerar insegurança e descrença por parte dos seus atuantes. Como 

resultado, ocorre uma visível desconfiança quanto a segurança econômica gerada por 

estas atividades, obrigando os profissionais, muitas vezes, a optarem por profissões ou 

atividades mais rentáveis ou socialmente mais reconhecidas, em detrimento do 

aperfeiçoamento de habilidades pessoais e técnicas de atuação no setor. 
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Tendo em vista que o projeto para sua expansão e afirmação deverá contar 

com a contratação de mais profissionais, a busca por profissões mais rentáveis e 

reconhecidas socialmente vivenciadas no setor da arte e da cultura, denotam a 

dificuldade de comprometimento com o projeto, relevando muitas vezes, este tipo de 

atividade ao caráter de voluntarismo ou mesmo como uma atividade secundária, fato 

que diminui a noção da responsabilidade e a dedicação que se deve ter ao atuar com a 

formação de crianças e adolescentes, por meio da arte e da cultura.  

Portanto o cenário que apresentam as ameaças atuais relacionadas ao ECM se 

dão por três fatores principais: a) desconhecimento de aspectos de crescimento 

econômico da cultura; b) insegurança dos profissionais do setor relacionadas a 

questões financeiras; c) falha na formação dos profissionais de cultura. Portanto como 

ameaças destacadas ao projeto temos: 

• Dificuldade em encontrar, formar e manter profissionais (instrutores de música, 

captadores, produtores, técnicos) comprometidos e com perfil adequado para 

atuar em projetos sócio-culturais; 

• A escolha, por parte dos profissionais, por profissões e atividades socialmente 

reconhecidas e de maior estabilidade econômica; 

Os pontos fortes levantados decorrente da pesquisa realizada evidenciaram 

algumas características favoráveis ao projeto ECM:  

• Projeto com alta capacidade de atração de investidores. Os valores 

sociais agregados às práticas do projeto, como ineditismo, responsabilidade social, 

formação humana, educação sensível, capacidade de transformação social por meio do 

ensino da música, apresentam alto teor de atração de investidores, que frequentemente 

buscam associar sua marca a projetos com estas características. Portanto, para que este 

potencial seja atuado, o projeto deve ter devida visibilidade e ser entendido e 

acreditado por instituições apoiadoras. 

• Equipe formada em sua maioria por jovens entre 20 e 30 anos. Estes 

profissionais apresentam características importantes para o campo de atuação, como 
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criatividade, inovação e facilidade de adaptação. Como expressam os entrevistados: 

“São pessoas interessadas, dedicadas e que tem vontade de fazer o projeto crescer” 

(FR) e “São jovens entre 20 e 30 anos, com potencial de aprendizado constante e 

preocupados em oferecer um trabalho de qualidade aos alunos envolvidos.” (LS) 

• Ações para sustentabilidade: Capacitação profissional de quarenta 

jovens da instituição de dezesseis anos de idade, nas áreas teóricas, práticas e didáticas 

do ensino musical, afim de se tornem futuros instrutores no projeto, multiplicando a 

iniciativa e expandindo as atividades para a comunidade. 

• Atitude de busca pela melhoria contínua métodos e processos 

decorrentes das atividades, por meio de avaliações periódicas. 

• Capacidade de gestão de recursos financeiros reduzidos. Capacidade da 

equipe administrativa em reestruturar e administrar os recursos parciais (25% do total 

aprovado), por meio da reestruturação das atividades.  

• Formação de novos músicos, bem como fomento e fortalecimento da 

cultura musical e da identidade musical de Curitiba. 

• Formação diferenciada de educadores musicais por meio de 

metodologia própria. Um ponto forte, apontado também como um diferencial que 

identifica o projeto ECM como garantia de acesso à cultura de qualidade, está na 

metodologia contínua de formação dos profissionais envolvidos, tanto os instrutores de 

música quanto a equipe administrativa. Esta metodologia trabalha nas seguintes 

frentes:  

a) Treinamento técnico para aplicação a metodologia de ensino musical 

IMPARE®. Os instrutores de música participam de treinamento quanto a utilização e 

aplicação do método utilizado nas aulas de Flauta Doce e Violão Popular. O método, 

com autoria do pesquisador de áreas de Semiótica e Educação Musical, Glauber 

Benetti Carvalho, vem sendo aperfeiçoado a 12 anos, contando nos último 2 anos com 

uma equipe de pesquisadores auxiliares.  
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b) Discussão sobre as áreas da arte e da cultura. Os profissionais envolvidos 

no projeto, mensalmente discutem temáticas relacionadas ao ensino da música, 

expressão artística, comunicação, projetos de atuação em áreas de vulnerabilidade 

social, entre outras temáticas co-relacionadas. 

c) Formação e acompanhamento para o desenvolvimento pessoal. Em 

atividades práticas. Com acompanhamento de uma psicóloga, são trabalhadas questões 

que envolvem a relação educador-aluno, bem como orientações para uma visão 

humanista do ensino musical.  

Listam-se abaixo os pontos fracos a serem melhorados e reestruturados, afim 

de garantir maior qualidade nos resultados apresentados. Os pontos foram apontados 

pelos coordenadores e ressaltados pela observação participante nos processos de 

planejamento, gestão e execução do projeto. 

• Insegurança quanto a prática de processos que envolvem a Lei de 

Incentivo. A equipe em sua maior parte não tem familiaridade com os processos que 

envolvem a Lei de Incentivo à Cultura causando insegurança em relação ao 

procedimento correto a ser feito. São necessárias, portanto, constantes consultas ao 

canal de atendimento ao proponente, disponibilizado pelo Ministério da Cultura, bem 

como consultorias com gestores e produtores de outros projetos culturais, causando 

dificuldade e demora nos processos de gestão, bem como acréscimo nos custos 

iniciais. 

• Pouco diálogo com veículos de comunicação para divulgação da 

iniciativa. O projeto apresenta baixa visibilidade a respeito de matérias e entrevistas 

divulgadas, dificultando o conhecimento e o fortalecimento da imagem do projeto 

perante a sociedade e os patrocinadores. 

• Captação parcial dos recursos financeiros aprovados pelo Ministério da 

Cultura. A falta da totalidade dos recursos aprovados para o projeto, limita sua 

ampliação, dificultando a atuação e a dedicação exclusiva dos profissionais 

envolvidos. 
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• Estrutura Organizacional ou Organograma: O projeto era inicialmente 

gerido por uma equipe coordenadora composta por quatro pessoas que participavam de 

todos os processos de decisão. Todos os componentes desta equipe executavam tarefas 

relacionadas aos setores administrativo/financeiro, coordenação pedagógica, 

comunicação e produção. Além da equipe coordenadora, o organograma era composto 

por mais 4 profissionais: instrutor de violão popular e atendimento de musicoterapia, 

instrutor de flauta doce, instrutor de canto e instrutor de musicalização infantil. 

 A falta de uma liderança central e a não definição clara de funções e 

responsabilidades decorrentes deste modelo organizacional, favoreciam o 

aparecimento de alguns problemas como:  

• dificuldade de comunicação interna: os instrutores muitas vezes não 

sabiam a quem recorrer para a solução de questões da prática diária das 

atividades, causando dúvida em relação a quem se dirigir;  

• demora na solução dos problemas: este modelo de gestão não 

possibilitava a autonomia de decisão, pois eram necessárias freqüentes 

reuniões para a definição de ações corretivas.  

• perda de função organizacional e eficiência dos indivíduos. Por 

distribuir a carga de responsabilidade entre os componentes da equipe 

coordenadora, não estavam sendo consideradas as competências pessoais 

e individuais de cada componente, provocando por consequência a 

diminuição dos resultados e o aperfeiçoamento de cada função. 

 

6.1.2.1 Síntese das informações  

  

Para melhor observação dos fatores levantados, estão listados no quadro abaixo 

as oportunidades,  as ameaças, as forças e as fraquezas do projeto ECM no momento 

do diagnóstico estratégico. 



! 52!

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Ameaças 
- Aumento da procura por práticas e projetos 

culturais de formação musical com qualidade 

de metodologias de ensino e gestão, bem como 

de resultados de  excelência técnica e artística;  

- Necessidade crescente de programas de 

formação e capacitação para competências 

criativas;  

- Falta de representatividade da cidade de  

Curitiba e do Estado do Paraná como 

referência de projetos em formação musical; 

 

- Dificuldade em encontrar profissionais 

(instrutores de música, captadores, produtores, 

técnicos) comprometidos e com perfil 

adequado para atuar em projetos sócio-

culturais; 

- A escolha, por parte dos profissionais, por 

profissões e atividades socialmente 

reconhecidas e de maior estabilidade 

econômica, causadas por: desconhecimento de 

aspectos de crescimento econômico da cultura; 

desconfiança dos profissionais do setor 

relacionadas a insegurança financeira;  

AMBIENTE INTERNO 

Forças Fraquezas 
- Projeto com alta capacidade de atração de 

investidores; 

- Equipe formada em sua maioria por jovens 

entre 22 e 30 anos; 

- Ações para sustentabilidade: formação de 

multiplicadores 

- Atitude de busca pela melhoria constante; 

- Capacidade de gestão de recursos financeiros 

reduzidos; 

- Formação de novos músicos, bem como 

fomento e fortalecimento da cultura musical e da 

identidade musical de Curitiba; 

- Formação diferenciada de educadores 

musicais por meio de metodologia própria.  

- Insegurança quanto a prática de processos que 

envolvem as Leis de Incentivo; 

- Pouco diálogo com veículos de comunicação 

para divulgação da realização da iniciativa; 

- Falta de recursos financeiros para a 

manutenção e expansão do projeto, 

restringindo deste modo a atuação do projeto e 

a dedicação maior ao projeto por parte dos 

profissionais; 

- Estrutura Organizacional ou Organograma, 

provocando os seguintes problemas: 

dificuldade de comunicação interna; demora na 

solução dos problemas; perda de função 

organizacional. 
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6.2 MISSÃO 

 

A missão foi definida a fim de demonstrar o propósito central do projeto, o 

público atingido e os valores intrínsecos em sua atuação. Dentre as indicações 

proveniente dos entrevistados estão: 

- “Oferecer formação musical de qualidade a crianças e adolescentes 

de baixa renda, por meio de uma metodologia de capacitação profissional 

contínua de profissionais da arte e da cultura” (JF);  

- “Ensinar música com qualidade a crianças e adolescentes de baixa 

renda e em vulnerabilidade social, visando o crescimento integral, a 

valorização pessoal e a formação de cidadãos responsáveis e sensíveis seu 

ambiente.” (FR);  

- “Promover ao cidadão o desenvolvimento humano e criativo por 

meio da arte e da cultura primando pela qualidade de seus serviços e 

comprometido com o potencial humano e de criação”. (CS) 

- “Formar jovens com responsabilidade social, respeito ao outro e 

humildade em aprender. Este projeto tem como produto final o aprender 

música, o fazer musical.” (LS) 

 

Como resultado da convergência dos pontos citados pela equipe, sintetizou-se a 

Missão do Projeto Espaço Cidadão Musical: “Oferecer formação musical a crianças e 

adolescentes de baixa renda e em vulnerabilidade social, primando pela qualidade de 

seus serviços e pelo comprometimento com o potencial humano de criação visando o 

crescimento integral, o desenvolvimento humano e a formação de cidadãos mais 

criativos, sensíveis e responsáveis em seu ambiente”. 
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6.3 FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

Segundo Andrews (2001), a estratégia empresarial, são os padrões de decisão 

que determinam, entre outros pontos, “seus objetivos, propósitos ou metas, produz as 

principais políticas e planos para a obtenção dessas metas” bem como o “tipo de 

organização econômica e humana que pretende ser”. (p. 58).  

Este processo envolve as decisões estratégicas que determinam a direção geral   

do empreendimento e direciona os esforços para a realização do potencial dos recursos 

(humanos, financeiros, operacionais e/ou materiais), tendo em vista a melhoria da 

vantagem competitiva da empresa. “É a unidade, a coerência e a consistência interna 

das decisões estratégicas da companhia que colocam a empresa em seu ambiente e que 

dão a ela sua identidade, seu poder para mobilizar seus pontos fortes e sua 

probabilidade de sucesso”. (ANDREWS, 2001, p. 59) 

Neste sentido, a estratégia definida para o projeto segue o propósito do  

“fortalecimento das competências para aproveitamento das oportunidades”, ou seja 

melhorar os processos internos ao projeto afim de alcançar a visão estabelecida.  

Este processo envolve definição dos objetivos estratégicos, bem como os planos 

prioritário de ação, afim de qualificar a empresa em seu ambiente de atuação, afim de 

alcançar a Visão e atuar a Missão proposta. 

 

6.3.1 Objetivos Estratégicos 

 

Alinhados a estratégia pré-definida, balizados pelas análises realizadas no 

processo do diagnóstico estratégico, e orientados às aspirações definidas pela Visão e 

Missão do projeto ECM, os objetivos estratégicos definidos com implementação até 

março de 2013, foram: 
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• Objetivo 01: Formalizar a metodologia de implementação e execução do 

projeto;  

Este objetivo está relacionado diretamente com a visão do projeto “Tornar-se 

um programa social de ensino musical com metodologia de implementação 

replicável, com reconhecimento e replicabilidade em nível nacional”. Para tanto é 

necessário formalizar os processos utilizados, bem como o método de avaliação dos 

resultados a fim de que se torne uma tecnologia cultural a ser implementada em outras 

localidades. 

• Objetivo 02: Gerar maior visibilidade ao projeto.  

• Meta: Realizar 2 (dois) anúncios no jornal de maior circulação no 

Estado do Paraná – Jornal Gazeta do Povo; Período: até março de 

2013. 

• Meta: Divulgar o projeto por meio de 3 reportagens ou entrevistas 

nos canais de comunicação televisivo do Estado do Paraná. Período: 

até março de 2013. 

Este objetivo está relacionado diretamente com a visão do projeto: “Tornar-se 

um programa social de ensino musical com metodologia de implementação replicável, 

com reconhecimento em nível nacional” além de aproveitar a oportunidade 

identificada em representar Curitiba e o Estado do Paraná em modelo de projetos 

sociais de formação musical.  Para tanto deve, além de otimizar suas práticas por meio 

da melhoria de processos, dar devida visibilidade via meios de comunicação.  

Este objetivo atua diretamente nas seguintes necessidades: fortalecer a marca 

do projeto; projetar a iniciativa em âmbito local e regional; tornar o projeto 

socialmente conhecido; fortalecer a imagem do projeto frente aos atuais e possíveis 

investidores. 
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6.3.2 Planos de ação 

 

 Os planos de ação são medidas prioritárias que constroem e qualificam as 

competências do projeto. Foram construídos a partir da estratégia definida com o 

intuito de alcançar os objetivos pré-estabelecidos e incrementar das atividades a fim de 

neutralizar as ameaças, melhorar os pontos fracos e expandir os pontos fortes.  

Plano de Ação 

O quê Reestruturar o organograma do projeto 

Porquê Necessidade de mudança na estrutura organizacional para otimização dos 

processos de decisão e aumento de competências competitivas dos recursos 

humanos envolvidos no projeto. Especialização das funções.  

Como Estruturar os setores e departamentos, bem como eleger os responsáveis, 

definir funções e responsabilidades; criar os setores: a) integração, captação e 

gestão; b) administrativo/financeiro; c) coordenação pedagógica;  d) 

espetáculos; e) comunicação; f) produção.  

Responsável Equipe de coordenação  

Quando Início: 22/09/12 Fim: 06/10/12 

 

Plano de Ação 

O quê Intensificar as ações de captação de recursos 

Porquê A captação da totalidade dos recursos aprovados pelo Ministério da Cultura 

(75% restante), é fundamental para que o projeto possa ser implantado em sua 

totalidade, a fim de alcançar as metas estabelecidas no projeto inicial:  atender 

900 crianças e capacitar profissionalmente adolescentes da instituição.  

Como Estruturação de um plano de captação para apresentação em empresas; 

Produzir material atualizado para apresentação do projeto; Inscrição em 

editais de apoio a projetos incentivados; Diversificação das possibilidades de 

aporte financeiro (Lei Municipal, Lei Estadual) 

Responsável Setor de Integração, Captação e Gestão 

Quando Início: 22/09/12 Fim: 31/12/12 
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Plano de Ação 

O quê Desenvolver e implementar um sistema de comunicação interna. 

Porquê Reduzir o tempo de tomada de decisões e otimização do tempo gasto em 

ações corretivas; 

Como Estabelecer reuniões periódicas entre os setores; Registro de decisões e tarefas 

a serem feitas em um local de fácil acesso a todos; 

Responsável Setor de Integração, Captação e Gestão e setor de Comunicação 

Quando Início: 06/10/12 Fim: 13/10/12 

 

Plano de Ação 

O quê Fortalecer a imagem do projeto em relação à sociedade e instituições.  

Porquê Tendo em vista a oportunidade do projeto em tonar-se um projeto 

sociocultural de formação musical representativo da Cidade de Curitiba e do 

Estado do Paraná é de grande importância dar a ele visibilidade adequada;  

Como Elaboração e implementação de um plano de comunicação integrada; geração 

de mídia espontânea; 

Responsável Setor de Comunicação 

Quando Início: 22/09/12 Fim: 08/03/13 
 

Plano de Ação 

O quê Profissionalizar a gestão em relação a procedimentos da Lei Rouanet. 

Porquê Dar consistência e agilidade aos processos administrativos. 

Como Frequentar cursos relacionadas à temática bem como consultorias 

especializadas. 

Responsável Setor de Integração, Captação e Gestão 

Quando Início: 22/09/12 Fim: 31/12/12 
  

Plano de Ação 

O quê Diversificar os subprojetos no que diz as experiências musicais e demais 

experiências envolvendo a cadeia produtiva da música. 



! 58!

Porquê Tendo em vista a oportunidade do projeto em tornar-se um programa de 

formação para competências criativas, é fundamental promover a 

diversificação das atividades e experiências oferecidas aos alunos. Esta ação 

possibilita também o fortalecimento do valor central de atuação do projeto 

possibilitando o crescimento integral dos alunos; 

Como Organização de apresentações musicais dos alunos; palestras e atividades de 

orientação sobre a carreira profissional envolvendo a música, a arte e a 

cultura; visitas a espaços de apresentações musicais (espaços culturais, teatros, 

palcos); organização de eventos para que as crianças possam assistir shows e 

grupos musicais de estilos variados atuantes em Curitiba. 

Responsável Setor de Coordenação Pedagógica e Espetáculos 

Quando Início: 22/09/12 Fim: 08/03/13 

  

Plano de Ação 

O quê Registrar metodologias aplicadas na implementação e execução do projeto, 

demonstrando suas etapas e resultados decorrentes. 

Porquê A fim de que o modelo do projeto possa ser replicado é necessária a 

formalização dos processos utilizados, bem como suas etapas e métodos de 

implementação, execução e avaliação;  

Como Cada setor deve produzir um registro de suas práticas, processos e 

metodologias de planejamento, execução e avaliação; Deve ser elaborado um 

documento que contenha o agrupamento dos registros de cada setor; 

Responsável Todos os setores juntamente como o setor de Integração, Captação e Gestão 

Quando Início: 05/11/2012 Fim: 08/02/13 
 

Plano de Ação 

O quê Estabelecer parcerias com universidades com licenciatura em Música e 

outros estabelecimentos relacionados a profissionais da música. 

Porquê Esta ação visa difundir um dos pontos fortes do projeto: sua metodologia de 

capacitação profissional para atuantes na arte e na cultura. 

Como Elaboração de material sobre a metodologia utilizada; Organização de 

jornadas de capacitação  em conjunto com as instituições interessadas. 
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Responsável Setor de Coordenação Pedagógica e setor de Interação, Captação e Gestão. 

Quando Início: 19/11/12 Fim: 08/03/13 

 

6.4 CONTROLE E AVALIAÇÃO   

 

O controle e a avaliação, são procedimentos muitas vezes esquecidos no 

âmbito da produção cultural, entretanto, pode ser um instrumento de melhoria contínua 

se utilizado com critério e periodicmente na realização de um projeto cultural. 

O processo de avaliação permite um olhar sobre o que foi realizado e os 

modos de fazer, encontrando criativamente, a partir desta análise, outras saídas para o 

mesmo procedimento, economizando tempo, recursos e conquistando um melhor 

resultado. A fim de verificar o andamento e a execução dos planos de ação definidos, 

foram estabelecidas as seguintes metodologias: 

- Cada setor deverá estabelecer juntamente como o setor de Integração, 

Captação e Gestão, suas metas e objetivos e planejamento tático, 

decorrentes do planejamento estratégico. 

- Cada setor deverá produzir um relatório de atividades realizadas, bem como 

identificação continua dos pontos a serem melhorados no departamento; 

- Cada setor se reunirá, no mínimo, quinzenalmente com o setor de 

Integração, Captação e Gestão, para análise dos procedimentos tomados, 

bem como coletar dados para integração entre os setores, garantindo o 

trabalho conciso do projeto como um todo; 

- Haverá uma reunião mensal com todos os setores a fim de avaliar, realinhar 

o planejamento estratégico e redefinir os planos de ação; 
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7 RESULTADOS DA PESQUISA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A imersão no projeto “Espaço Cidadão Musical”, em caráter de pesquisa-ação 

promoveu a autora desenvolver um olhar técnico sobre as atividades que envolvem a 

implementação, a gestão e a execução de projetos culturais. 

Possibilitou um conhecimento mais aprofundado sobre os aspectos 

mencionados, e sobretudo o aprendizado da elaboração do planejamento estratégico 

como alternativa de desenvolvimento de novas técnicas de gestão aplicáveis no campo 

da arte e da cultura.  

Auxiliou na definição clara do caminho a seguir, bem como definiu 

parâmetros para a tomada de decisões por parte da equipe de coordenação. Este 

processo restringe as chances de erro e de desgaste da equipe e dos recursos, pois são 

definidos anteriormente e aplicados estrategicamente. Foi possível identificar as falhas 

de execução do projeto, bem como o não aproveitamento do potencial individual de 

cada profissional envolvido.  

Como resultado, por meio do processo de elaboração do planejamento 

estratégico será possível formar uma equipe consciente do seu papel, bem como 

comprometida e motivada pelo resultado esperado. 

Permitiu, do mesmo modo que a equipe coordenadora do projeto, transpusesse 

a percepção em relação ao projeto, que anteriormente estava restrita ao fato de 

desenvolver as atividades musicais propostas, para uma visão mais ampla sobre as 

possibilidades de atuação do projeto cultural, que transpõem as barreiras da 

formatação de projetos, do cadastramento em leis de incentivo, de sua aprovação e 

execução, pois percebeu-se que as potencialidades de atuação in loco, transbordavam 

as barreiras do projeto inscrito inicialmente no Ministério da Cultura.  

Esta ampliação de percepção possibilita que o projeto seja atuado com maior 

potencialidade de promoção cultural, abrangendo não apenas seus aspectos artísticos, 

mas também de intervenção social. 
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 Neste contexto a profissionalização da cultura, por meio do desenvolvimento e 

da aplicação de ferramentas de gestão diversificadas, podem dar sua contribuição no 

que concerne a possibilidade de potencializar a Economia da Cultura, bem como a 

Economia Criativa como pilar estratégico de desenvolvimento.  

Deste modo, o planejamento estratégico permite que tais projetos encontrem 

novas fontes de desenvolvimento, fomentando a autonomia de iniciativas com relação 

às leis de incentivo, podendo aproveitar e estimular toda a cadeia produtiva entorno do 

projeto, estabelecendo antecipadamente e de modo consciente caminhos sustentáveis 

de atuação nas diversas áreas da arte e cultura.  

Neste sentido o planejamento estratégico pode ser visto como um instrumento 

de facilitação da gestão cultural, na qual norteia a equipe envolvida em seus processos 

de desenvolvimento, bem como a compreensão da potencialidade e nível de 

abrangência e convergência do projeto em relação a atração de apoiadores, 

patrocinadores e consumidores de seus produtos e serviços.  

O processo de planejamento estratégico, se elaborado de modo consistente, e 

utilizado como uma etapa anterior à formatação do projeto cultural, seja para 

apresentação em editais ou para investidores, fornece ao produtor cultural ou gestor 

cultural, dados de argumentação e perspectiva clara e concreta de realização, e ainda 

orienta a equipe de forma coesa desde o início para a obtenção dos resultados de modo 

satisfatório.  

O gestor não apenas intui a demanda a qual pretende atender por meio do 

projeto, mas utilizando a análise do ambiente externo, agrupa elementos reais de 

atendimento a esta demanda. O processo de construção da Visão e Missão, auxilia o 

gestor a compreender antecipadamente o potencial do projeto, estabelecer um sentido 

único a todos os envolvidos na equipe, delinear as perspectivas de atuação e 

estabelecer por meio de estratégias bem definidas a expansão do território de atuação. 

A título de sugestão de expansão da pesquisa, a autora sugere a utilização 

deste trabalho como inspiração para ser aplicado em diferentes projetos, diferentes 

áreas, a fim de evidenciar os pontos do planejamento estratégico a serem adaptados à 
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diversas manifestações artísticas. Esta pesquisa é o início da busca pela 

profissionalização da gestão cultural, bem como a construção conjunta de um modelo 

de gestão que seja aplicável a este campo de atuação, tendo em vista a melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços ofertados à sociedade por projetos culturais e 

podendo tornar-se um caminho para a elaboração de um instrumento conciso de gestão 

de projetos culturais.   

Concretiza-se deste modo a via de mão dupla para o crescimento estruturado 

da arte e da cultura, pois quanto melhor administrados forem os projetos culturais, 

melhores serão seus resultados em termos artísticos, sociais e econômicos. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 

 

AMBIENTE INTERNO AO PROJETO 

Tendo em vista os recursos financeiros, humanos, criativos, técnicos, processos e 

metodologias de implementação, gestão e execução, que o projeto dispõe hoje, na sua 

opinião: 

Questão 01: Qual é a maior força que o projeto tem hoje? Porque? 

Questão 02: Qual o principal diferencial do projeto ECM em termos de recursos 

internos?  

Questão 03: Como este diferencial é valorizado e desenvolvido dentro do projeto? 

Questão 04: Qual é a maior fraqueza que o projeto tem hoje? Porque? 

Questão 05: Quais os pontos que devem ser melhorados no projeto ECM?  

Questões 06: Estão sendo tomadas medidas de melhoria? Quais? Se a resposta for  

não, quais são suas sugestões para melhorar?  

 

Sobre o AMBIENTE EXTERNO ao projeto 

Tendo em vista os ambiente externo ao projeto: mercado de projetos, lei de incentivo 

cultural, comunidade atendida, existência de projetos similares, relevância da arte e 

cultura na sociedade, entre outros, na sua opinião: 

Questão 07: Quais são as oportunidades que o projeto tem hoje? Porque?  

Questão 08: Quais ações estão sendo realizadas para aproveitar as oportunidades do 

campo de atuação do projeto? 
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Questão 09: Quais as ameaças que o projeto pode sofrer hoje? Porque? 

Questão 10: Existe um planejamento definido que possa neutralizar estas ameaças? 

Quais? Se a resposta for não, qual a sua sugestão para neutralizá-las?  

 

Sobre a VISÃO do projeto 

A visão de uma organização é definida pela perspectiva da empresa a longo prazo, 

onde a empresa pretende chegar dentro de alguns anos, porém deve ser algo atingível. 

Ex.: Ser a maior e melhor empresa desenvolvedora de sites do Brasil com 1 filial em 

cada estado brasileiro. A Visão explicita como a empresa deve ser vista, o que deseja 

realizar ou aonde quer chegar. 

Questão 11: Como você define a visão do projeto Espaço Cidadão Musical?  

 

Sobre a MISSÃO do projeto 

A missão expressa a razão de ser do projeto, ou seja expressa sua identidade. Esta 

descreve o presente, o agora, a razão do projeto existir. Deve-se levar em conta 

questões referentes as atividades propostas, o público que pretende atender, de que 

modo atende este público, a importância do projeto a equipe, fornecedores, 

comunidade, patrocinadores, etc.  

Questão 12: Como você define a missão do Projeto Espaço Cidadão Musical? 

 


