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ENSINO EXECUTIVO

Novos cursos formam gestores culturais
Escassez de perfil voltado ao mercado faz escolas investirem na formação de profissionais. Por Edson Valente, para o Valor, de São Paulo

REGIS FILHO/VALOR

Paulo Vicelli, diretor de relações institucionais da Pinacoteca do Estado de São Paulo, investe periodicamente em cursos de especialização para se atualizar

Nos próximos anos, o parque
cultural brasileiro será incre-
mentado com inaugurações e
ampliações de institutos e mu-
seus. Se, por um lado, o cresci-
mento deixa otimistas os profis-
sionais ligados a essa área, de ou-
tro preocupa em relação à maior
necessidade de administradores
qualificados para controlar tan-
tos equipamentos.

A apreensão se justifica pela li-
mitação da oferta de gestores cul-
turais bem preparados no merca-
do nacional de trabalho, de acor-
do com dirigentes das organiza-
ções. A escassez de talentos aptos
a lidar com a série de exigências
inerentes à função se deve princi-
palmente à quantidade ainda re-
duzida de cursos de formação.

“As universidades passaram a
se preocupar com isso recente-
mente. Assim, somente agora co-
meçam a surgir mais pós-gra-
duações em gestão cultural”, afir-
ma Eduardo Saron, superinten-
dente do Itaú Cultural. “A produ-
ção acadêmica sobre esse tema,
contudo, ainda é muito baixa.”

O Centro Universitário Senac é
um dos que oferecem um curso
de especialização no setor, desde
2011. Trata-se de uma pós lato
sensu em gestão cultural com
366 horas de aula e que está em
sua quarta turma. “Cerca de 50%
dos alunos já são do mercado e
buscam informações para o refi-
namento de seu trabalho”, diz
Soledad Galhardo, coordenado-
ra do programa.

O próprio Itaú Cultural criou
um curso de especialização em
gestão cultural a distância, em
parceria com a Cátedra Unesco
Políticas Culturais e com a parti-
cipação da Universidade de Giro-
na, da Espanha. Já foram diplo-
mados 92 profissionais — boa
parte deles não atua no instituto.

No MBA Bens Culturais da FGV
Management-SP, da Fundação
Getulio Vargas, que até hoje for-
mou cerca de 180 gestores, os alu-
nos costumam ser profissionais
com mais de 25 anos que pos-
suem experiência prévia na área
cultural. “Normalmente são gra-
duados em comunicação, direito,
história, ciências sociais, admi-
nistração, artes visuais, artes cêni-
cas, música, biblioteconomia e
p e d a g o g i a” cita Ilana Goldstein,
coordenadora da pós.

O Sesc também planeja, ainda
para este semestre, uma grade de
especialização em gestão cultu-
ral. Já quem busca um bacharela-
do pode optar pelo de produção
cultural na Universidade Federal
Fluminense (RJ) ou na UFBA
(Universidade Federal da Bahia).

Saron, do Itaú Cultural, ressal-
ta que houve no passado uma
concentração de cursos que visa-
vam fazer projetos para a Lei
Rouanet — que estimula o apoio
da iniciativa privada ao setor cul-
tural. “É um equívoco. A lei é par-
te de um grande ecossistema e
não pode ser encarada como um
fim em si mesmo. O gestor cultu-
ral tem de ter hoje uma visão
múltipla, mais até que os de ou-
tros segmentos. Precisa de uma
preparação específica”, diz.

Os atributos requeridos aos
ocupantes do cargo passam, de
fato, pelo entendimento das po-
líticas públicas relacionadas à
cultura — mas não só. Na opinião
de Saron, é preciso compreender
como se desenvolvem e se produ-
zem conteúdos sob os padrões
das novas mídias. “Isso associado
ao aspecto jurídico da proprie-
dade intelectual”, afirma.

No rol de habilidades desse
gestor deve estar também uma
“competência técnica profunda”,
segundo Danilo Santos de Mi-
randa, diretor regional do Sesc
no Estado de São Paulo. Ele se re-
fere a “conhecimentos abran-
gentes da cultura ocidental e da

Aperfeiçoamento contínuo
ajuda a criar conexões
De São Paulo

Para lidar com as diferentes
demandas ligadas ao setor cul-
tural sem perder a eficiência da
gestão, uma das estratégias mais
bem-sucedidas tem sido a de di-
vidir tarefas. Um exemplo é a
Pinacoteca do Estado de São
Paulo que, desde abril de 2012,
passou a ser gerida por um
triunvirato, do qual faz parte
Paulo Vicelli, 32, diretor de rela-
ções institucionais. “São três di-
retores em igual pé de hierar-
quia. Cada um responde por
uma área específica”, explica.

Dessa maneira, o conjunto
marketing, levantamento de re-
cursos e comunicação, fica sob a
responsabilidade de Vicelli. Já a
curadoria e a administração fi-
nanceira são estratégias pensa-
das por gestores diferentes. Ele
ressalta, contudo, que não exis-
te garantias de que o modelo
funcione para todas as institui-
ções culturais. “Depende muito
do tamanho da organização. A
Pinacoteca, no caso, precisa de
uma estrutura grande. São 30
exposições e 500 mil visitantes
por ano. Além disso, temos
muitas parcerias internacio-
nais”, ressalta o executivo.

Graduado em relações inter-
nacionais, o diretor conta que,
embora tenha direcionado sua

carreira para a cultura desde o
tempo de faculdade — fez está-
gios na administração estadual
paulista e no Itaú Cultural —,
sente a necessidade de se espe-
cializar continuamente. “Fiz
pós-graduação em história da
arte, que é o foco da minha atua-
ç ã o”, afirma. Iniciativas pon-
tuais de aperfeiçoamento tam-
bém fazem parte de sua rotina.
Ainda neste mês, deverá passar
uma semana no Reino Unido
para “trocar conhecimento”
com as equipes que trabalham
em museus de Londres, Liverpo-
ol e Glasgow. A viagem será pa-
trocinada pelo British Council.

Para Vicelli, tais intercâmbios
são também uma boa forma de
capacitação para o que conside-
ra os dois grandes desafios dos
gestores culturais brasileiros nos
próximos anos. O primeiro deles
é a formação de público. “Signi -
fica fazer com que mais pessoas
tenham acesso aos museus. E is-
so não apenas fisicamente, mas
também em plataformas vir-
tuais”, diz. O outro ponto crucial
é a captação de recursos. “É pre-
ciso pensar em melhores contra-
partidas para os patrocinadores,
agregando valor às suas marcas
de forma mais positiva.”

Eduardo Saron, superinten-
dente do Itaú Cultural, estima
que São Paulo deve ganhar em

seu parque cultural nos próxi-
mos três anos uma área equiva-
lente a 15 vezes a do Masp. Tra-
balho, portanto, não deverá fal-
tar. Mas, se em muitos quesitos
ele se assemelha ao realizado em
uma instituição financeira ou
uma empresa do ramo indus-
trial, no que diz respeito aos sa-
lários não há uma equivalência.
“Os rendimentos de quem atua
no setor cultural são, em média,
de 50% a 60% menores”, compa-
ra Luís Giolo, diretor-geral da
Egon Zehnder, companhia inter-
nacional que faz recrutamento
de executivos no alto escalão.
“Além disso, os ganhos variam
muito entre as instituições
maiores e as menores.”

Segundo Ilana Goldstein, que
coordena o MBA Bens Culturais
da FGV Management-SP, da Fun-
dação Getulio Vargas, um geren-
te sênior dentro de uma institui-
ção de maior porte pode atingir
a faixa salarial de R$ 8 mil a R$
11 mil. Já um arte-educador
dentro de um museu recebe en-
tre R$ 2 mil e R$ 3 mil mensais,
enquanto um produtor expe-
riente ou um coordenador de
área ganha entre R$ 5 mil e R$ 6
mil por mês. “Ninguém trabalha
na área cultural para ficar rico, e
sim por vocação e por prazer.
São profissionais que gostam
muito do que fazem.” (EV)

“O gestor cultural tem de
ter hoje uma visão
múltipla, mais até que os
de outros segmentos”
afirma Eduardo Saron,
do Itaú Cultural

oriental, de filosofia, de histó-
r i a”, além da aptidão para posi-
cionar a realidade e a formação
do Brasil nesse universo.

A amplitude de requisitos for-
nece os argumentos de quem de-
fende uma bagagem de estudos
mais focada para o profissional e
reclama da ausência de mais gra-
des curriculares para municiá-la
no país. “Ainda falta mão de obra
qualificada, pois essa não é uma
profissão regulamentada. As op-
ções de formação são recentes”,
afirma Ilana, da FGV.

Devido a essa lacuna, muitas
vezes a saída é improvisar. “Boa
parte das instituições tende a co-
locar no cargo funcionários que
não estão devidamente prepara-
dos”, ressalta Teixeira Coelho, cu-
rador do Masp (Museu de Arte de
São Paulo). Em alguns casos, os
próprios gestores buscam alter-
nativas de qualificação até mes-
mo no exterior. Paulo Zuben, di-
retor artístico-pedagógico do
Santa Marcelina Cultura, diz sen-
tir muita dificuldade em se aper-
feiçoar tecnicamente no Brasil.

Assim, desde 2008, quando
assumiu o posto na instituição,
faz cursos de curta duração em
universidades americanas como
as de Harvard, Michigan, do Te-
xas e de Nova York. “São progra-
mas de uma semana com tópi-
cos de gestão de atividades cul-
turais”, explica. Deles, participa
um grupo de cem gestores do
mundo todo, o qual passou a in-
tegrar mediante a obtenção de
uma bolsa. Esses encontros de
aprofundamento na área ocor-
rem duas vezes por ano.

Zuben afirma que há no mer-
cado dois tipos de profissional.
Um é o que parte da especialida-
de para a generalidade — como
o cineasta que se torna diretor
de um festival de cinema ou do
músico que assume a direção de
uma escola de música. Esse pa-
drão corresponde à maioria. O
segundo é o que faz o caminho
contrário: o administrador de
caráter mais generalista que sai
de outro setor para comandar
um instituto de cultura. Em sua
opinião, tanto em uma como na
outra trajetória, o segredo do
trabalho bem-sucedido é equili-
brar as duas facetas.

Ao analisar seu próprio currí-
culo, o diretor do Santa Marceli-
na identifica certo hibridismo
entre os modelos que distingue.
Graduado em administração de
empresas pela FGV, ele fez mes-
trado em semiótica e depois
doutorado em artes na USP
(Universidade de São Paulo).

A capacidade de liderança
conta muitos pontos na hora de
recrutar um gestor cultural, diz
Saron. O mesmo se aplica a valo-
res éticos muito bem constituí-
dos. “Sob a ótica da governança
com transparência, esse profis-
sional tem de ser capaz de arti-
cular estrategicamente a organi-
zação e garantir a sustentabili-
dade das operações”. O planeja-
mento financeiro, desse modo, é
especialmente importante em
um ramo que abarca muitas en-
tidades sem fins lucrativos. “É
necessário saber de onde vêm os
recursos e agir sempre como se
fossem escassos, administran-
do-os com atenção e cuidado”,
diz Miranda, do Sesc.

Algumas organizações cultu-
rais no país têm adotado formas
de gestão que se inspiram nas de
empresas que objetivam lucros e
uma performance bastante com-
petitiva em relação à concorrên-
cia. É o caso do MAM, que, com o
intuito de sofisticar suas diretri-
zes gerenciais, caçou no mercado,
em 2007, um gestor habituado a
se guiar por planejamentos bem
definidos. Bertrando Molinari,
65, que tinha dez anos de expe-
riência em marketing cultural no
Bank Boston, foi o escolhido.

Na condição de superinten-
dente-executivo do MAM, que é
legalmente uma Oscip (Organi-
zação da Sociedade Civil de Inte-
resse Público), Molinari, forma-
do em engenharia e propaganda,
enfatiza a disciplina orçamentá-
ria implementada no museu.
“Ele é administrado à luz de um
plano de negócios anual, que
tem de ser seguido rigorosa e nu-

m e r i c a m e n t e”. O cumprimento
de objetivos, afirma, é checado
todo mês. A política de remune-
ração também leva em conta o al-
cance de metas, com o pagamen-
to de bônus por desempenho. A
formação dos funcionários é ou-
tra prioridade. Atualmente, 42
deles são beneficiados com bol-
sas de estudo para cursos diver-
sos — de idiomas, de graduação
ou de especialização.

Porém, como é de praxe em
empresas que atuam no campo
da cultura, o intangível — ou de
mensuração menos exata — é
computado na avaliação dos re-
sultados. “Há as metas qualitati-
vas, que consistem em entregar
bens culturais em forma de pro-
jetos”, diz o superintenden-
te-executivo. É nesse contexto
que se insere o estofo de conheci-
mento sobre arte tão desejável ao
perfil do profissional. Em sua
opinião, é mais simples geren-
ciar uma instituição que visa ao
lucro, pois todos andam na mes-
ma direção. “Já em uma institui-
ção cultural, há questões concei-
tuais muito importantes, refe-
rentes a como esses objetivos de-
vem ser atingidos. A discussão fi-
ca muito mais complexa e rica.”

Tal complexidade, contudo,
não precisa ser destrinchada por
um único estrategista, ressalva
Teixeira Coelho, curador do
Masp. De acordo com ele, não dá
para exigir que uma mesma pes-
soa seja proficiente em tudo o
que o amplo leque da gestão
cultural exige. “Um museu pode
requerer um profissional para
cuidar de sua parte administra-
tiva e outro para cuidar de sua
parte técnica”, afirma.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D4.




