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a) Cultura do Empreendedorismo e Inovação 
 
Resumo: 

 
Este trabalho analisa a relação que se configura atualmente entre 
Comunicação, Cultura e Desenvolvimento Local. Seu objetivo é analisar como 
a Comunicação e a Cultura podem ser fatores fundamentais para o 
Desenvolvimento Local de uma comunidade servindo como base para 
formulação de políticas públicas nesta área.  
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a) Entrepreneurship Culture and Innovation 
 
 
Resume: 
 
This work analizes the contemporary relation between Communication, Culture 
and Local Development. It´s goal is to analize a problem: how Communication 
and Culture may be used the Local Development of a community inclusively as 
a base for the formulation of public policies.  
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Contextualização 
A motivação central deste estudo é entender o Desenvolvimento Local baseado nas 
relações sociais, valores, Comunicação e Cultura de uma comunidade e demonstrar que 
não se consegue fomentar o Desenvolvimento econômico de uma região se não 
tratarmos prioritariamente de seu Desenvolvimento social. 
 
A Comunicação foi a perspectiva escolhida para nortear a análise do tema com o 
objetivo de entender a lógica das relações inter-pessoais, seus valores, os fluxos 
comunicacionais e sua Cultura. O estudo também objetiva trabalhar com referências da 
Cultura como determinante nos processos produtivos envolvidos, agregando valores da 
diversidade natural e cultural local como diferencial aos produtos e serviços de uma 
região. 
 
Conceituando Desenvolvimento Local 
Mesmo nas áreas mais econômicas e empresariais as crenças e os focos de atuação têm 
mudado. No artigo “Territórios, Redes e Desenvolvimento”, de Juarez, o autor coloca 
que durante muito tempo acreditou-se que a chave do Desenvolvimento estava somente 
nas pessoas, que elas deviam ser preparadas para melhor gerenciar seus negócios e 
assim gerava-se o Desenvolvimento. Porém, a discussão de hoje conclui, segundo 
Drucker (apud FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1997, p.181) que o sucesso do 
empreendimento não depende apenas da capacidade do empreendedor, mas, sobretudo, 
do ambiente que o cerca. Foi então que este olhar foi ampliado e a consideração do 
ambiente passou a ser feita.  
 
Assim, começou-se a prestar atenção nas externalidades positivas decorrentes da 
proximidade, da cooperação e da organização das micro e pequenas empresas no 
território. Foi quando se voltou a falar em ‘distrito industrial’1, ‘cluster’2, em ‘sistemas 
produtivos locais’ ou ‘sistemas locais de inovação’3. 

 
A globalização também sofre mudanças indo de uma globalização como sendo um 
fenômeno unilateral para uma tendência em resposta de afirmação do local; e é neste 
contexto que emerge a temática do Desenvolvimento Local. Trata-se da busca pela 
afirmação de uma identidade capaz de diferenciar o local dentro do universo da 
globalização. Um esforço que parte da descoberta, do reconhecimento e da valorização 
dos ativos locais, quer dizer, das potencialidades, vocações, oportunidades, vantagens 
comparativas e competitivas de cada território. (JUAREZ, 2005)4 O olhar se amplia do 
empreendedor para o ambiente; da empresa para o território; e do global para o local.  
 
O autor também coloca como fundamentais as ferramentas da Comunicação quando 
relacionadas à governança. “A 'boa governança' está relacionada com a capacidade 
gerencial da administração pública com a capacidade da sociedade de construir canais 
de participação na gestão estatal. E, neste sentido, o bom governo depende, sobretudo, 
da capacidade de escolha, participação e controle da sociedade civil. Isto, obviamente, 

                                                
1 No sentido atribuído pelo economista Alfred Marshall, economista inglês (1842 – 1924) autor de 
“princípios de economia política”. PAULA, Juarez de. Desenvolvimento & gestão compartilhada. 
Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/udl/exp_dlis_gestao.htm>. Acesso em: 3 jan. 2006. 
2 No sentido atribuído pelo economista Michael Porter, professor de gestão empresarial e competitividade 
na Harvard Business School. Ibidem. 2005. p.2   
3 No sentido atribuído pelos economistas franceses. Ibidem. p. 2 
4 Ibidem.  



está diretamente relacionado com os níveis de ‘empoderamento’ de uma dada 
sociedade, o que por sua vez depende dos níveis de capital humano e capital social.” 
(JUAREZ, 2005)5 
 
O Lugar da Comunicação no Desenvolvimento Local 
A comunicação no Desenvolvimento Local fomenta e fornece ferramentas para a 
organização e a ação social. Além disso, cria um diferencial de ter sensibilidade e levar 
em conta as relações sociais, os valores, a Cultura e os fluxos comunicacionais da 
comunidade, otimizando, assim, o acesso à informação que permite a tomada atitude de 
maneira consciente. 
 
Manter a comunidade informada de forma rápida e coerente é o primeiro passo para que 
esta se comprometa com as mudanças sugeridas e empreendidas no local. Matos 
(2004,p.134) afirma que “a liberdade de Comunicação é o melhor fator motivacional 
para a geração de boas idéias, a criação de soluções criativas e a consolidação de uma 
ótima produtividade.”6  
 
Outra vantagem apontada pelo autor é a Comunicação como um fator de motivação e 
satisfação do público envolvido em um processo e a possibilidade de abertura de 
diálogo entre os gestores e líderes de uma região e toda a comunidade impactada.   
 
Atendidas estas observações – e levando em conta segundo Kunsch (1986, p.10) “o 
papel imprescindível dos meios de Comunicação, como mediadores da realidade na 
apropriação do conhecimento, uma vez que eles têm a possibilidade de registrar e 
transmitir o acúmulo de conhecimentos já produzidos pela humanidade”7– o território 
estará mais próximo pelo menos da democratização de seus processos de tomada de 
decisão.      
 
Cultura no Desenvolvimento Local 
Segundo Yuri Kasahara, o que se coloca como questão central na discussão sobre a 
estratégia do Desenvolvimento Local é a “revalorização da esfera local” como foco de 
ação para implementação de políticas sociais. É central para isso, o chamado “espírito 
empreendedor” dos agentes sociais, governos e organizações.  
 
Em Gonçalves a Cultura é levantada como uma das dimensões fundamentais do DLS 
(Desenvolvimento Local Sustentável): “É a dimensão cultural que fortalece, 
potencializa e pereniza valores culturais, saberes populares, códigos de relacionamento 
do grupo humano focalizado. Ações concebidas e implementadas com base nesse 
compromisso tendem a ser melhor assimiladas pelos beneficiários e contribuem para o 
fortalecimento de identidades das comunidades. (GONÇALVES, p. 8)8 
 
No contexto do Desenvolvimento Local, a dimensão cultural ganha grande destaque. 
Segundo Carlos Alberto Pereira: “(...) a indução da diferenciação de produtos e serviços 

                                                
5 Ibidem.  
6 MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação sem complicação: Como simplificar a prática da 
Comunicação nas empresas. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 1 p.134 
7 KUNSCH, Margarida Maria Krohling (Org.). Comunicação e educação: caminhos cruzados. São 
Paulo: Edições Loyola: AEC, 1986. p.10 
8O MUNICÍPIO e o desenvolvimento local sustentável. In: GONÇALVES, Marcos Flávio R. (Coord.). 
Manual do Prefeito. 12. ed. ver., aum. E atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2005. p. 123-200. 



através da incorporação de fatores culturais de uma localidade que sejam capazes de 
interagir com as atividades econômicas predominantes pode gerar efeitos dinâmicos que 
redundem no aumento da capacidade inovativa e associativa das empresas locais.” 
(PEREIRA, 2003)9  
 
Para o trabalho de criar territórios competitivos através de sua identidade, faz-se 
necessário mapear as tipicidades, ícones naturais, símbolos e as referências culturais do 
local, fazendo com que essas sejam apropriadas pelas comunidades e contribuam para o 
reconhecimento de um território. (BRAGA, 2003)10 
 
Segundo Jorge Werthein (p.16), a Cultura pode ser considerada como um estímulo ao 
capital social de uma comunidade por fomentar “o sentimento de pertencimento a um 
projeto coletivo, a participação, a promoção de atitudes que favoreçam a paz e o 
Desenvolvimento sustentado, o respeito a direitos, enfim, a capacidade da pessoa 
humana e das comunidades de regerem o seu destino”.  
 
Outra questão interessante para ser levantada é a possibilidade da Cultura ser encarada 
como uma real fonte de geração de renda em um território. A Cultura material e 
expressiva é um recurso subvalorizado nos países em Desenvolvimento. Ela pode gerar 
renda através do turismo, do artesanato, e outros empreendimentos culturais. (Banco 
Mundial, 1999ª: 11).  
 
Outras formas possíveis da aplicação da Cultura em um território são como alternativa 
de geração de emprego qualificado e criando uma nova economia baseada no 
fornecimento de conteúdo e para o planejamento.  
 
Conclusão 
A população deve ser capacitada a usar as ferramentas de desenvolvimento, incluindo 
os mecanismos de Comunicação, de forma ativa e consciente, pois uma informação, 
qualquer que seja sua natureza, não existe a não ser pela sua relação com um ator 
imbuído de um projeto, entendido como a gestão e a projeção, no tempo e no espaço, de 
seus valores e interesses.  
 
Mais do que aceitar o status quo ou resistir a ele, a população precisa encarar o 
desenvolvimento como uma bandeira interna, como um projeto da comunidade; e para 
isso a Comunicação, como já vimos, é ferramenta fundamental.  
 
Em ultima análise, é importante que a Comunicação ocupe o espaço do agir 
comunicativo no Desenvolvimento local, e não continue sendo tratada como 
instrumento para a interferência de outras áreas de conhecimento neste processo. Como 
coloca Giuseppe Cocco, é importante que a Comunicação se constitua como elemento 
estruturador do desenvolvimento; que ela se torne efetivamente produtiva. (p. 30)  
 

                                                
9 PEREIRA, Carlos Alberto Messeder; HERSCHMANN, Micael. Comunicação, cultura e gestão de 
organizações privadas e públicas na perspectiva do Desenvolvimento local sustentável. In: XXVI 
CONGRESSO INTERCOM, 2003. Anais eletrônicos. Disponível em: www.intercom.org.br. Acesso em: 
05 jan. 2005 
10 BRAGA, Christiano. In: UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. Políticas culturais para o desenvolvimento: uma base de dados para a cultura. Brasília: 
UNESCO Brasil, 2003. p. 57  


