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RESUMO
Este trabalho analisa a criação de um polo criativo, onde os negócios inovadores
promovem o desenvolvimento social e a competitividade empresarial, atingindo,
desta forma, os objetivos do milênio. Para tanto, tenta-se demonstrar que sua
criação e efetividade dependem de uma sinergia entre governança, políticas
públicas, participação da população, sociedade civil, empresas e organizações
internacionais. A metodologia utilizada na construção do presente trabalho parte de
uma pesquisa descritiva, através de fontes de pesquisa bibliográfica. Os resultados
obtidos permitiram descobrir muitas iniciativas governamentais e institucionais,
através das políticas públicas para incentivo da economia criativa, pelo incremento e
fomento das indústrias criativas, dos pólos criativos e do capital intelectual, por meio
de iniciativas como a paradiplomacia e a cooperação técnica descentralizada.
Levaram-se em consideração estes fatos, para verificar que mudanças estão
acontecendo e o mundo anuncia uma nova revolução pós industrial e pós capitalista
com a quebra do paradigma Industrial para o surgimento de uma nova era: a do
conhecimento.
Palavras-chave: Inovação. Criatividade. Desenvolvimento. Objetivos do Milênio.
Negócios.

ABSTRACT

This paper analyzes the creation of a creative hub where innovative businesses
promote social development and business competitiveness, thus reaching the
Millennium Development Goals. Therefore, attempts to demonstrate that its creation
and effectiveness depends on a synergy between governance, public policy,
population participation, civil society, business and international organizations. The
methodology used in the construction of this work part of a descriptive research
through literature sources. The results allowed us to discover many government and
institutional initiatives through public policies to encourage the creative economy, the
increase and development of creative industries, the creative poles and intellectual
capital, through initiatives such as paradiplomacy and decentralized technical
cooperation. Considering these facts, it is emphasized that changes are happening
and the world announces a new post industrial revolution and capitalist post with the
collapse of Industrial paradigm for the emergence of a new era: that of knowledge.

Keywords: Innovation. Creativity. Development. Millennium Development Goals.
Business.
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INTRODUÇÃO

Em setembro de 2000, deu-se início um passo muito importante para a
inclusão social, pois, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), na Declaração do Milênio, 189 nações firmaram um
compromisso para combater a extrema pobreza e outros males da sociedade. Esta
promessa acabou se concretizando nos Oito Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM), que deverão ser alcançados até 2015. Em setembro de 2010, o
mundo renovou o compromisso para acelerar o progresso em direção ao
cumprimento desses objetivos.
Diante desse cenário, as novas reconfigurações da geopolítica internacional
têm

criado

oportunidades

econômicas

aos

países

emergentes

rumo

ao

desenvolvimento, através da inserção dessas economias no contexto internacional.
Nesse sentido, de acordo com a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD), os processos criativos são considerados estratégicos
para o desenvolvimento de uma sociedade. Entretanto, torna-se necessário a
qualificação da mão-de-obra, por meio da educação e da cultura, formando a
economia criativa. A economia criativa é o fator propulsor e principal de suporte à
inovação e ao desenvolvimento. Como descrito por Porter (1999, p. 167), “a
competitividade de um país depende da capacidade da sua indústria de inovar e
melhorar”.
No entanto, cabe salientar que é necessário que haja um trabalho em
conjunto em busca desses objetivos, através da participação efetiva das empresas,
do poder público e das comunidades nesse processo. A falta de inovação impede o
crescimento econômico e, em função disso, o desenvolvimento social.
Com base nessas premissas, a presente pesquisa busca identificar formas
de realizar negócios criativos envolvendo as empresas, a comunidade, organizações
internacionais e o poder público, para que seja possível criar um ambiente criativo,
inovador e que promova a inclusão social, e, desta forma, atingir os Objetivos do
Milênio, traçados pelo PNUD.
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No cenário mundial, existem muitas comunidades carentes, principalmente
nos países emergentes, que são privadas do acesso educacional. Isto influi
diretamente na privação de outros fatores, como cultura, saúde, ingresso no
mercado de trabalho, entre outros. Em face desse cenário, crescem as
desigualdades no âmbito social, enquanto que o desenvolvimento empresarial sofre
com perdas de competitividade por não surgirem empresas inovadoras, e, em
consequência disso, menor competitividade, crescimento e desenvolvimento da
economia.
De acordo com os Objetivos do Milênio da Organização das Nações Unidas
(ONU), pode-se destacar o oitavo objetivo, pelo qual a proposta é estabelecer uma
parceria mundial para o desenvolvimento, com as seguintes metas:
1) Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto,
baseado em regras, previsível e não discriminatório [...]
5) Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar
estratégias que permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e
produtivo [...]
7) Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das
novas tecnologias, em especial das tecnologias de informação e de
comunicações (PNUD, 2000).

Nesse

sentido,

a

economia

criativa

é

vista

pelas

Organizações

Internacionais, dentre as quais a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
o desenvolvimento (UNCTAD), como uma necessidade mundial, por proporcionar
crescimento econômico, humano e o desenvolvimento social e sustentável.
Entretanto, percebe-se que a falta de informação e de projetos por parte dos
governos e da sociedade civil reduzem sensivelmente a capacidade da inovação
contribuir para redução da pobreza e promover progresso à região ao qual está
inserida.
Quando se fala em desenvolvimento social, é necessário entender que
acoplados na mesma esfera estão às instituições públicas, privadas e a organização
civil sem fins lucrativos. Nesse quesito, é fundamental atrair investidores e fomentar
a criatividade gerando um novo modelo de economia, baseada na solidariedade.
Tendo em vista que os benefícios advindos da união do Estado, com o município a
comunidade e as Organizações Internacionais será rentável para a transformação e
desenvolvimento tanto da economia quanto dos indivíduos pertencentes ao local e
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para a esfera global. Também inclusos na simetria das demandas por educação,
desigualdades sociais, ambientais e culturais, estão homens, mulheres, crianças e
jovens conforme os Objetivos do Milênio 2015. No entanto, é importante ainda
salientar que há falta de projetos suficientes para a execução dos referidos objetivos,
conforme explica o economista Selim Jahan:
[...] devem ser discutidas novas maneiras de incentivar uma maior
participação da sociedade civil, da iniciativa privada e de parceiros
internacionais no processo de perseguição das metas. É imperativo
assegurar a formação de alianças em diferentes contextos, assim como
identificar gargalos e fazer sugestões concretas sobre otimizar essa relação.

Assim, torna-se relevante avaliar a criação de um ambiente criativo nessas
comunidades, promovendo a inclusão social. Nesse sentido, o problema de
pesquisa principal é avaliar como os negócios criativos fortalecem os vínculos de
inovação

e

desenvolvimento

competitividade

empresarial,

social
bem

de

como

forma
a

recíproca,

superação

das

proporcionando
condições

de

vulnerabilidade social nas comunidades envolvidas nessa relação de troca entre
empresa e comunidade.
A pesquisa apresenta como hipótese que a comunidade inserida no
ambiente educacional e cultural absorve o núcleo criativo. Com isso, esse processo
conduz a criação de inovação e competitividade empresarial e, em contrapartida,
esse ambiente quando integrado (empresa-comunidade-poder público) proporciona
o desenvolvimento local, cumprindo o oitavo Objetivo de Desenvolvimento do
Milênio.
Tem-se como objetivo geral propor uma oportunidade de desenvolvimento
para a cidade de Porto Alegre, através de negócios criativos e inovadores. Sendo
que esse processo pode gerar empresas mais competitivas, bem como promover o
desenvolvimento local e, como consequência, atender o oitavo Objetivo do Milênio
superando as vulnerabilidades sociais. Os objetivos específicos visam a contemplar
os seguintes aspectos a respeito da economia criativa: 1) atender as necessidades
da inovação; 2) melhorar a competitividade das empresas locais; 3) atrair as
políticas públicas, por serem o meio propulsor da inovação. 4) Analisar como o
capital humano pode servir de propulsor para a indústria criativa. 5) Analisar as
políticas culturais no Brasil, identificando os principais beneficiários das mesmas e a
forma como contribuem para o desenvolvimento social econômico e político. 6)
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Identificar ações e iniciativas criativas que possam ser implementadas na cidade de
Porto Alegre, no intuito de fortalecer a dinamizar a Economia da Cultura.
Desta forma, a justificativa para a presente pesquisa partiu da necessidade
de promover negócios criativos e inovadores em comunidades carentes, para que
através da inclusão social seja possível criar um ambiente de inovação, integrando a
comunidade e as empresas. E com isso, promover a competitividade empresarial e
ao mesmo tempo reduzir as vulnerabilidades sociais. Pois, modificando a realidade
local juntamente com a integração empresa e comunidade através da inovação, se
obtém crescimento econômico e em função disso, desenvolvimento social. Além
disso, o presente trabalho tem como objetivo promover o debate acadêmico acerca
do tema proposto, contemplando a linha de pesquisa relacionada a estratégias de
cooperação e conflito na América do Sul, bem como a internacionalização de
empresas e a inserção do Brasil no mundo, estudadas no curso de Relações
Internacionais.
Os procedimentos metodológicos que foram utilizados na construção do
presente trabalho partem de uma pesquisa descritiva, através de fontes de pesquisa
bibliográfica. Embasada com dados notórios de caráter aplicativo, o que lhe confere
um caráter empírico no momento em que é formado particularmente de artigos
postados em periódicos, livros e materiais acessíveis na internet. Para tecer e
embasar serão utilizados autores que tratam de assuntos como estratégia, inovação,
competitividade, política externa, cooperação internacional, relações internacionais.
Além desta introdução, o presente trabalho é composto por mais quatro capítulos
que lhe confere caráter empírico
O capítulo dois propõe uma revisão de literatura acerca da economia criativa
e indústria criativa. Descreve-se nele o que é economia criativa, fazendo-se uma
abordagem de seus aspectos teóricos e buscando-se nele apresentar o debate
sobre as correntes de pensamento que tratam da economia criativa. Ainda no
capítulo 2 são tratadas questões relacionadas a indústria criativa e o seu papel como
forma inserção social e de redução de privações.
O Capital Humano como propulsor da indústria criativa e os pólos criativos e
as cidades criativas como propulsoras da inovação são os tema a ser debatido no
Capítulo 3, pois tem-se que somente com educação é possível um país ter
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crescimento econômico e inovação. Sendo assim, o capital humano é um importante
elemento para o desenvolvimento da economia e da indústria criativa. Nele serão
debatido as questões da inovação como forma de desenvolvimento econômico.
Os temas a serem abordados no capítulo 4, são as políticas culturais, o
fomento, a inovação como forma de desenvolvimento econômico, social e político.
Será apresentado as formas de cooperação internacional, buscando-se entender a
integração empresa-comunidade-poder público como forma de promover negócios
criativos, inovação e desenvolvimento econômico e social. Onde estarão envolvidos
os objetivos do milênio, a paradiplomacia e cooperação descentralizada
No capítulo 5 deste trabalho serão apresentadas as alternativas a serem
instaladas no Pólo Criativo - Cais do Porto e na cidade de Porto Alegre.
Por fim, nas considerações finais, apresenta-se a conclusão do estudo, que
relaciona a economia criativa com a mudança no cenário econômico - político
mundial, ressaltando a importância das informações, da inovação e da criatividade
em um novo momento ao qual se encaminha a humanidade. E a importância da
nova sociedade do conhecimento para o embasamento de novos e futuros estudos.
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2 ECONOMIA CRIATIVA E A INDÚSTRIA CRIATIVA
Neste capítulo pretende-se definir os conceitos de economia e indústria
criativa, destacando as principais correntes de pensamento sobre o tema.
É interessante destacar que, em 1994, surge na Austrália à palavra “indústria
criativa” utilizada, então, pela primeira vez no Relatório Nação Criativa (Relatório
UNCTAD, pg. 6). E três anos mais tarde o termo foi colocado no rol de o
estabelecimento de uma Força Tarefa das Indústrias Criativas, efetuada por
membros da câmara legislativa do Reino Unido. Determinou-se, então, seu desígnio
para algo mais do que as artes. Mudou-se do paradigma apenas cultural, para inserir
no aspecto econômico.
De acordo com a UNCTAD, pode-se definir indústria criativa como “os ciclos
de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade e
capital intelectual como insumos primários”. Esta é composta por três grandes áreas:
núcleo Criativo, atividades relacionadas e apoio. Ressalta a interdependência entre
a indústria e os setores de comércio e serviços na cadeia da criativa. Oriunda da
fase do pós guerra a palavra “indústria cultural” aparece como descrito no Relatório
da UNCTAD “como uma crítica radical ao entretenimento de massa, feita por
membros da Escola de Frankfurt1, liderados por Theodor Adorno e Max
Horkheimer2”.
Nogueira e Messari (2005, pg. 138), exemplificam em seu livro que, para os
teóricos críticos, o surgimento da sociedade moderna industrial não reduziu a
pobreza nem as desigualdades sociais. “Ao contrário, o predomínio da técnica como
paradigma das ciências marginalizou o que Kant chamava de razão prática, ou seja,
a consideração do que moralmente devemos fazer para atingir os fins que
consideramos desejáveis”.
Nesse período o propósito era dar a impressão que indústria e cultura
estavam em oposição e sua utilização era para gerir as discussões na contradição
1 A Escola de Frankfurt foi uma corrente filosófica que em 1931 rompeu com a filosofia tradicional secular,
por um novo padrão de pensamento. Concebeu uma nova ordem com o cerne da sociologia, economia e
política. Teve sua origem em Frankfurt na Alemanha.
2 Max Horkheimer, teórico crítico, filósofo e sociólogo alemão. 1895 à 1973
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dos limites da vida moderna, desprezando os meios de entretenimento da
população. Nesse sentido a crítica da Escola de Frankfurt sobre a produção cultural
era direcionada para o sistema econômico e político, como mercadoria de um hábil
domínio social (BENJAMIN et al., 1980, p. 14–18).
O sentido da palavra indústria cultural, para a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Relatório UNCTAD, 2010, pg. 5), é:

As indústrias culturais são tidas como aquelas que “combinam a criação,
produção e comercialização de conteúdos intangíveis e culturais por
natureza. Esses conteúdos são tipicamente protegidos por direitos autorais e
podem assumir a forma de produtos e serviços. Um aspecto importante das
indústrias culturais, de acordo com a UNESCO, refere-se ao fato de que elas
são “centrais na promoção e manutenção da diversidade cultural e na
garantia do acesso democrático à cultura.

Cabe citar, ainda, como a UNCTAD classificou em 2004, as indústrias
criativas, tendo o Painel de Alto Nível sobre as Indústrias Criativas e
Desenvolvimento

a

incumbência

de

inseri-las

na

agenda

econômica

e

desenvolvimentista internacional. As definições para as indústrias criativas são:

1.

Os ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços

que utilizam criatividade e capital intelectual como insumos primários;
2.

Constituem um conjunto de atividades baseadas em conhecimento,

focadas, entre outros, nas artes, que potencialmente geram receitas de
vendas e direitos de propriedade intelectual;
3.

Constituem produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos

intangíveis com conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de mercado;
4.

Posicionam-se no cruzamento entre os setores artísticos, de serviços

e industriais;

5.

Constituem um novo setor dinâmico no comércio mundial.

Nesse sentido, as indústrias criativas compõem quatro grandes grupos,
divididos de acordo com suas características distintas. A organização intitula esses
grupos (patrimônio, artes, mídia e criações funcionais) conforme pode ser visto na
Figura 1.
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Figura 1 - Classificação da Unctad para as indústrias criativas

Conforme apresentado na Figura 1, todas as quatro áreas estão interligadas,
para que possam agregar valor e se complementam, formando a indústria criativa,
de forma que os insumos principais conhecimento e criatividade estejam em torno
dessa e são capazes de impulsioná-la como forma de crescimento econômico.
Nesse sentido, podem-se citar como exemplo as criações funcionais, que,
através dos serviços criativos, partem de atividades mais intangíveis para as mais
concretas, já que os serviços criativos são a base para o desenvolvimento das
demais atividades. Desta forma, o serviço criativo de publicidade torna-se concreto
quando a ideia que sai do papel, torna-se uma peça publicitária nos meios de
comunicação. Assim há integração com o núcleo de mídia, e também outros setores
como produção de figurino, atores, cantores, entre outros, criando a economia
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criativa.
Associado ao termo de modo independente da ordem, a economia criativa
foi cunhada por John Howkins (2001), o qual define que “a criatividade não é uma
coisa nova e nem a economia o é, mas o que é nova é a natureza e a extensão da
relação entre elas e a forma como combinam para criar extraordinário valor e
riqueza”.
No Brasil, o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)
descortinou o poder multiplicador de alto valor agregado da Indústria Criativa,
gerando o interesse do poder público em monitorar, apoiar e desenvolver à
expansão dessas atividades. Com isso foi criada Secretaria de Economia Criativa no
Ministério da Cultura após iniciativas municipais e estaduais.
Em 2010 segundo a FIRJAN, as atividades da indústria criativa empregavam
771 mil trabalhadores formais em todo o país, ou 1,7% do total. Atividades
relacionadas e de apoio ao núcleo criativo responsável por aproximadamente 11
milhões de trabalhadores nas 184 atividades econômicas selecionadas. Isso
significa que, em 2010, as atividades da indústria, serviços e comércio pertencentes
à cadeia criativa empregavam quase ¼ dos trabalhadores formais do país (24,0%).
O setor industrial é responsável por 47% da força de trabalho da cadeia criativa em
nível nacional.
As estimativas apontam em 2010 valores de 2,5% na participação do PIB
doméstico, o equivale a R$ 92,9 bilhões. Considerando as atividades relacionadas e
de apoio ao núcleo criativo, o peso da cadeia da indústria criativa no PIB pode
chegar a 18,2%, o equivale a R$ 667 bilhões. Para efeitos de comparação, essa
participação chega a ser maior do que toda a economia da região Sul (16,6%) no
PIB brasileiro (FIRJAN, 2011).
O desenvolvimento dos setores criativos desempenha papel-chave no
progresso urbano e regional, devido a seu estímulo à geração de empregos
qualificados e ao desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. O Rio
Grande do Sul figura como o quinto maior estado brasileiro na produção de bens e
serviços criativos. De acordo com a FIRJAN pela ótica do emprego, o estado é o
líder da região Sul em número de profissionais criativos – 50 mil. No País, fica atrás
apenas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, conquistando o quarto
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lugar. Entre os segmentos, os destaques são Moda e Design que, juntos, somam
mais de 25% dos empregados do núcleo criativo, refletindo a força da indústria
produtora de calçados no estado (FIRJAN, 2011).
Considerando as 10 profissões criativas mais numerosas no estado, tanto os
setores de Software, Computação & Telecom, quanto de Moda, aparecem duas
vezes, mostrando a influência do setor tecnológico e do polo calçadista do estado.
Apesar disso, a profissão com maior número de empregados é a de Arquitetos e
Engenheiros, com 11.510 profissionais (FIRJAN, 2011).
Relativamente diminutos são os dados estatísticos e obras acerca da
abordagem da economia criativa. O Ministério da Cultura utiliza as suas pesquisas
pela base de dados coletados nos relatórios da UNCTAD e do sistema FIRJAN.
A despeito disto, a partir de todas as pesquisas analisadas constata-se a
falta de participação de outros estados dentro da prospecção de dados e estudos
relativos que possam vir a enriquecer o conteúdo analisado. Ao referir-se a tal
assunto o Plano da Secretária da Economia Criativa (2011) diz que:
Isso decorre de duas razões fundamentais: a inexistência de uma conta
específica nos levantamentos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) para mensurar as atividades e produtos dos setores criativos
(uma Conta Satélite da Cultura); e a ausência de uma diretriz dos órgãos
públicos relativa à uniformização da classificação e enquadramento das
atividades econômicas e da força de trabalho criativas.

O Quadro 1 abrange apenas uma amostra da quantidade real da
abrangência da economia criativa por não estarem vinculados o setor informal.
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Quadro 1 - Setores empresas, empregos e exportações

Nota: *IBGE ** RAIS *** FIRJAN **** UNCTAD.
Fonte: Plano da Secretaria da Economia Criativa, (2011-2014). Adaptado pelo autor.

Ao se analisar o quadro 1, empresas nos setores criativos são em grande
parte empresas de pequeno porte, com média de 13,7 empregados. Ainda nessa
mesma linha de análise, no que tange às exportações, há muita capacidade de
exploração deste setor, pois, conforme os dados apresentados, as exportações
brasileiras representam apenas 0,30% da exportação mundial em torno de US$ 406,
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992 bilhões. (Plano da Secretaria da Economia Criativa, 2014, pg. 32).

A velocidade com a qual as mudanças acontecem na modernidade define
que o conhecimento é a ferramenta de maior valor agregado, e é apresentado como
uma commodity intangível.
No seguinte capítulo, será abordado o capital humano como elemento
essencial para o desenvolvimento do setor e das profissões criativas.
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3 O CAPITAL HUMANO COMO PROPULSOR DA INDÚSTRIA CRIATIVA
O capital humano é o fator que alimenta a indústria criativa através de sua
dinâmica, que tem como principal matéria-prima o conhecimento. Sendo então as
pessoas e suas ideias são principais fontes para a indústria criativa.
De acordo com Viana e Lima (2010), a teoria do conhecimento é fundamental
para a instigação de inovação e da criatividade. Isso se dá pelo fato de constatarem
que o crescimento econômico vai além de atribuição do capital físico (produção de
bens, conforme descrito nas teorias econômicas tradicionais), pois há outra variável
implícita nos modelos tradicionais: o capital humano.
[...] abordagem clássica dos modelos de crescimento econômico, que
incorporava os fatores de produção, era insuficiente para explicar a elevação
da produtividade e do crescimento que ocorria em alguns países e regiões.
(Viana e Lima, 2010)

Nesse sentido, existe uma forte relação entre o capital humano e o crescimento
econômico, sendo o primeiro dimensionado pelo nível de educação e o
conhecimento adquirido pelas pessoas. Desta forma, Viana e Lima (2010) explicam
que o capital humano:

“[...] passa a ser uma variável importante no conceito e nos modelos de
crescimento econômico, pois o aumento da produtividade da população está
relacionado não somente à acumulação de capital físico, mas também de
capital humano, que serviria de suporte para minimizar os rendimentos
decrescentes advindos do capital físico. A educação, determinada pelo nível
de qualificação da população, surge como alternativa para a redução das
disparidades econômicas e ao fortalecimento das economias regionais,
influenciando ganhos à população, elevando a produtividade do capital
humano e também o nível de produtividade do capital físico. Isso se deve à
aplicação de novas técnicas e novas ferramentas de gestão, fazendo com
que esse tipo de investimento diminua os custos de produção, possibilite
retornos crescentes no processo produtivo e estimule cada vez mais o
crescimento da economia”.

Esta dicotomia entre o capital humano, crescimento econômico e lucro também é
ressaltada por (Schultz,1964) quando destaca que:
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[...] A qualificação e o aperfeiçoamento da população, advindos do
investimento em educação, elevariam a produtividade dos trabalhadores e os
lucros dos capitalistas, impactando na economia como um todo. Diante disso,
a inclusão do capital humano nos modelos de crescimento econômico é uma
questão chave para se compreender a dinâmica da economia no longo
prazo, uma vez que, até então, esse fenômeno era explicado somente pelo
capital natural e capital construído existente entre regiões e países.

Com isso, pode-se dizer que existe uma correlação entre o investimento para
a formação das pessoas e a distribuição de renda, pelo menos de forma individual e
racional, e isso é um decisão pessoal entre obter novos conhecimentos para ter
mais capital humano no futuro e, consequentemente, impactar em mais
produtividade e crescimento econômico. Ou manter-se no mercado de trabalho sem
novos conhecimentos e por consequência dessa decisão, não obter maiores
rendimentos, capital humano, inovação e crescimento econômico (MINCER, 1958).
Através desta premissa são criadas as oportunidades sociais que são
impulsionadas pela educação e cultura, gerando as liberdades instrumentais que
promovem a inovação e levam ao crescimento econômico. Conforme explica
Amartya Sen (2000, pg. 25):
Há cinco tipos distintos de liberdades, vistos de uma perspectiva “
instrumental” são investigados particularmente nos estudos
empíricos a seguir. São eles: (1) liberdades politicas, (2)
facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de
transparência e (5) segurança protetora. Cada um desses tipos
distintos de direitos e oportunidades ajuda a promover a
capacidade geral de uma pessoa. [...] As políticas públicas visando
ao aumento das capacidades humanas e das liberdades
substantivas em geral podem funcionar por meio da promoção
dessas liberdades distintas, mas inter-relacionadas.

Nesse contexto, percebe-se que as políticas públicas que mais devem ser
levadas em consideração são as que investem em educação e cultura, pois elas são
responsáveis por instrumentalizar a indústria criativa e gerar crescimento econômico.
Pois, com o envolvimento das pessoas nos processos e ambientes criativos,
será possível desenvolver experiências exitosas, tanto para quem as produz
enquanto criador, como para quem as consome, enquanto cidadão.
Conforme o Plano da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da
Cultura (MINC), “Uma população que tem acesso ao consumo e fruição cultural é
inserida na sua dimensão simbólica.” (MINC. 2011 pg. 35).
À medida que os fundamentos da competição se deslocam cada vez mais
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para a criação e assimilação de conhecimento, aumenta a importância dessa para
os países. A vantagem competitiva é gerada e sustentada através de um processo
altamente localizado.
Já Landry, em recente publicação organizada por Reis e Kageyama, aborda
um “ambiente criativo” que une criatividade, inovação e curiosidade como
ferramentas propulsoras para a Economia Criativa: “Em 1983, Törnqvist cunhou o
conceito “ambiente criativo”, formado por quatro traços: informação transmitida entre
pessoas; conhecimento (baseado em parte no estoque de informação); competência
em certas atividades relevantes; e criatividade (a criação de algo novo, como
resultado das três outras atividades). As pautas de criatividade e inovação estão
ligadas. “A precondição para ser criativo é estimular as pessoas a serem curiosas.
Com curiosidade, é possível desencadear a imaginação e, com esses atributos, é
possível ser criativo” (Landry, 2000).
As empresas atingem a vantagem competitiva através de iniciativas de
inovação. Elas abordam a inovação no seu sentido mais amplo, abrangendo novas
tecnologias e novas maneiras de fazer as coisas. A inovação se manifesta no novo
desenho de um novo produto, em um novo processo de marketing ou em novos
métodos de treinamento. Boa parte das inovações são triviais e incrementais,
dependendo mais da acumulação de pequenos insights, e melhorias do que de um
único e grande avanço tecnológico revolucionário.
Frequentemente envolve ideias que nem mesmo são "novas", tendo em
vista que já circulavam por aí, mas que nunca foram adotadas com vigor. Sempre
demandam investimentos em habilidades e conhecimentos, assim como em ativos
físicos e na reputação das marcas. Algumas inovações geram vantagem competitiva
a partir da percepção de uma oportunidade de mercado inteiramente nova ou
através do atendimento a um segmento do mercado negligenciado por outras
empresas. A informação desempenha um papel primordial no processo de inovação
e melhoria - sobretudo a que não está disponível para os concorrentes ou que não é
objeto de suas pesquisas. Às vezes, ela decorre de simples investimentos em
pesquisa e desenvolvimento ou de levantamentos de mercados; com mais
frequência, resulta do esforço, da abertura e da investigação nos lugares certos,
sem o jugo das premissas ofuscantes e da sabedoria convencional. Com poucas
exceções a inovação é o resultado de um esforço incomum. (PORTER, 1999, pg.
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174-176).
Ainda, colaborando com a reflexão apresentada anteriormente, esclarece-se,
como segundo auxilia Reis, que Economia da Cultura não é Política Cultural. Uma
leva à outra, são complementares e ambas necessárias ao desenvolvimento:

Economia da cultura não é política cultural: economia da cultura não se
propõe a definir os rumos da política cultural: economia da cultura tampouco
defende que a cultura deva se curvar à economia ou – como às vezes se
acredita de maneira muito equivocada – ao mercado. Ao contrário, a
economia da cultura oferece todo o aprendizado e o instrumental da lógica e
das relações econômicas; da visão de fluxos e trocas; das relações entre
criação, produção, distribuição e demanda; das diferenças entre valor e
preço; do reconhecimento do capital humano; dos mecanismos mais variados
de incentivos, subsídios, fomento, intervenção e regulação; e de muito mais
em favor da política pública, não só de cultura, como de desenvolvimento.

Isso vem ao encontro ao que é disposto no Relatório da Unctad 2010, quando
cita as categorias criativas ao inserir indivíduos que participam “da ciência e
engenharia, arquitetura e design, educação, artes, música e entretenimento, cuja
função econômica é criar ideias, novas tecnologias e conteúdos criativos”.
Como faz notar Richard Florida no Relatório Unctad (2010) “A criatividade não
é inteligência. A criatividade envolve a capacidade de sintetizar. Ela é uma forma de
peneirar dados, percepções e materiais para criar algo novo e útil”. Inclui-se aí uma
gama de profissionais como os envolvidos com direito, finanças e negócios.
Cientistas de informática, empreendedores, internacionalistas e escritores, os quais
partilham de um conjunto de costumes e praticas característicos desta época. Há
valor agregado na forma de fazer diferente, na criatividade, diversidade, abertura e
no merecimento e nos indivíduos que agregam valor econômico com suas iniciativas
criativas.
Florida estimou que, no começo do século XXI, a classe criativa
representava quase um terço da força de trabalho nos Estados
Unidos e que o setor criativo contabilizava quase metade de toda a
renda com ordenados e salários no país, cerca de $ 1,7 trilhão,
equivalente à soma dos setores de manufatura e serviços. 16 Em
seu segundo livro, 17 Florida aponta para o fato de que estamos
entrando na era criativa, com a elevação da criatividade como fator
principal de nossa economia. Ele apresenta sua Teoria dos 3 Ts para
o crescimento econômico: tecnologia, talento e tolerância. Sua teoria
difere da convencional, já que ele argumenta que o talento
impulsiona o crescimento, e vai um passo além ao acrescentar o
terceiro T, de tolerância, que é necessária para atrair capital humano.
O trabalho de Florida foi alvo de críticas que incluíam alegações de
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que a variação de categorias ocupacionais para definir a classe
criativa é muito ampla. Contudo, reconhece-se o fato de que o autor
contribuiu para o avanço do discurso público sobre a economia
criativa emergente. (Relatório Unctad,2010 pg.11).

Para o desenvolvimento da indústria criativa é fundamental a formação de
pólos e cidades criativas, pois são os conjuntos de empreendimentos criativos que
geram a inovação. No item seguinte serão abordadas as questões referentes aos
pólos.

3.1 OS PÓLOS CRIATIVOS E AS CIDADES CRIATIVAS COMO PROPULSORAS
DA INOVAÇÃO
No presente item serão abordadas questões que definem os pólos e as
cidades criativas.
O Plano da Secretaria da Economia Criativa define como Pólos Criativos, “o
conjunto de empreendimentos criativos geograficamente próximos e circunscritos a
um território de pequena dimensão.” Um enfoque o qual aborda as cidades criativas
é a troca de experiências e informação através do Banco de Boas Práticas de
Gestão. Patrocinado pelo Fundo Catalão de Cooperação para o Desenvolvimento, o
BBP é administrado pela Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local
(UTDEL) da Rede Mercocidades3.
Ele foi criado para consentir a permuta de informações e conhecimento, para
trocar experiências vividas pelos governos locais. A criação destas redes de
cooperação entre os municípios serve para ligar as pessoas com os processos de
desenvolvimento, tecnologia e cultura, promovendo assim a promoção de projetos,
promoção e difusão de atividades. É um banco de coleta de dados compartilhando a
gestão inovadora na prestação de serviços dos governos e das agências de
desenvolvimento econômico, tem como principal meio de divulgação das

3 É uma organização que tem como objetivo basilar a integração regional dos países membros do
Mercado comum do Sul (MERCOSUL). Os países Integrantes como Estados Parte do MERCOSUL
são: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai (desde 26 de março de 1991) e Venezuela (desde 12 de
agosto de 2012), Possuem ainda Estados associados como: Chile (desde 1996), Peru (desde 2003),
Colômbia, Equador (desde 2004), Guiana e Suriname (ambos desde 2013). A Bolívia é Estado Parte
em Processo de Adesão desde 2012, entre seus designíos está o aperfeiçoamento da união
aduaneira e a integração política, econômica e social entre os países que o integram, fortalecer os
vínculos entre os cidadãos do bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. Esse processo
ocorre através de unidades temáticas centradas nas necessidades das cidades membro.
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experiências a internet.
De início é interessante assinalar que a rede Mercocidades existe desde 1995
e vem atuando na forma de um MERCOSUL mais acessível às pessoas. Sua
atuação é na cooperação horizontal, com 293 cidades participantes:
Em Porto Alegre, em julho de 1995, assinou-se o "Compromisso de Porto
Alegre" através do qual as cidades manifestaram a sua vontade de
acrescentar seu protagonismo no processo de integração regional, bem
como se avançou na definição das características que teria a nova
organização cuja criação era planejada para novembro desse mesmo ano em
uma reunião cume para ser celebrada em Assunção. (Mercociudades, 2015,
on-line).

Atrelado a Mercocidades está a Unidade Temática de Desenvolvimento
Econômico Local que é a responsável de administrar o Banco de Boas Práticas e de
publicá-las no seu portal4 em coordenação com a Secretaria Técnica Permanente de
Mercocidades. O Banco de Boas Práticas é inovador e criativo, pois “é uma base de
dados que coleta e difunde experiências de gestão e prestação de serviços
realizados pelos governos locais e/ou pelas agências de desenvolvimento
econômico que formam parte da Rede”. (Mercociudades, 2015, on-line).
É importante apontar que muitos dentre os objetivos da Rede Mercocidades,
se inserem dentro dos pólos criativos; dentre eles podemos citar:

III- Criar mecanismos de comunicação em redes, entre as cidades, a fim de
facilitar o intercâmbio de experiências e informações, bem como ao acesso
dos cidadãos aos centros municipais de investigação, desenvolvimento
tecnológico e cultural; VI- Coordenar a planificação e promoção de ações
vinculadas ao crescimento e progresso urbano das cidades; [..] IXDesenvolver e potencializar atividades comuns e integradas vinculadas à
cultura, recreação, esporte e turismo; [..] XI- Desenvolver e planejar o turismo
regional; XV- Impulsionar a adoção de políticas que adequem os projetos
locais ao novo espaço regional; XVII- Propugnar e conscientizar sobre a
participação cidadã, que conduz ao exercício ativo dos direitos no âmbito
político, econômico, social e cultural; XVIII- Identificar as causas de
acentuação das desigualdades sociais, a fim de propor e apoiar soluções
passíveis de serem executadas pelos governos locais; XIX- Difundir uma
cultura democrática e democratizadora a nível regional e nacional,
4

Ver em www.mercociudades.org
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estabelecendo uma relação mais estreita de cooperação para, através das
prefeituras, definir políticas sociais adequadas [..] .

A ideia que se lança sobre Cidades Criativas orbita em torno das economias
geradas pelas cidades. O conceito de economia criativa, “descreve um complexo
urbano em que os vários tipos de atividades culturais constituem um componente
integral do funcionamento econômico e social da cidade”. A tendência dessas
cidades é ser edificadas por sólidas bases de culturais e sociais, proporcionando alta
empregabilidade e tornando-se atraentes ao investimento estrangeiro. Ainda nesta
mesma linha de considerações o Relatório da UNCTAD (2010, pg. 12), cita Charles
Landry que alega que temos que estar atento para um importante recurso: suas
pessoas.
A criatividade está substituindo o acesso a locais, recursos naturais e
mercados como um fator essencial ao dinamismo urbano. Landry aponta que
“atualmente, muitas das cidades do mundo enfrentam períodos de transição
que são amplamente acarretados pelo vigor da globalização renovada. Essas
transições variam de acordo com a região. Em áreas como a Ásia, as
cidades estão crescendo, enquanto em outras áreas, como a Europa, as
indústrias antigas estão desaparecendo e o valor agregado das cidades é
criado menos pelo que é fabricado do que pelo capital intelectual aplicado
aos produtos, processos e serviços.

As cidades criativas, além de contribuírem para o crescimento econômico,
que é gerado principalmente pelos gastos de turistas, que pretendem conhecer as
atrações culturais, os ativos patrimoniais culturais, as artes cênicas e visuais, os
festivais que delineiam sua identidade, suas indústrias culturais e midiáticas que
proporcionam emprego e rendas, ainda resgatam o valor agregado desses
elementos.
“As cidades que têm uma vida cultural ativa podem atrair investimento
estrangeiro em outras indústrias que estejam procurando se estabelecer em centros
que proporcionem um ambiente agradável e estimulante”, para a promoção de
qualidade de vida aos seus colaboradores. (Relatório Unctad, 2010, pg.12).
Dentro das cidades existem os Bairros Criativos, sua definição pode vir de
encontro a dos pólos criativos conforme Lima (2012), “espaços de convivência
urbana, [...] realização de diversas atividades de dimensão simbólica unindo em sua
geografia diversos grupos e pessoas com uma identidade cultural própria.
O aspecto econômico das cidades também é comentado por Ariane Roder
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Figueira, a qual versa sobre as cidades globais e mecanismos de inserção
competitiva. Nele, ela argumenta sobre os paradigmas e a nova lógica temporal, a
interação entre o local e o global, da reestruturação produtiva e o novo
comportamento a ser desenhado nas cidades. Esse cenário não requer
intermediários,

todavia,

requer

uma

conexão

por

uma

estrutura

social

horizontalizada.
Mudanças estão acontecendo no mundo e anuncia-se um revolução nos
campos institucionais da sociedade, pós-industrial ou pós capitalistas, que venham a
desafiar as lógicas de um mercado quase colapsado. Assim destaca-se que a
estrutura horizontalizada fornece maior rapidez na tomada de decisão, e torna os
indivíduos envolvidos mais participativos na direção do bem comum. O resultado é
um alto índice de socialização concebendo a cooperação do coletivo. (Figueira
2011), sustenta que:
O novo papel desempenhado pelas cidades nesse contexto, em que os
mecanismos produtivos caracterizam-se pela multilocalização das unidades
produtivas especializadas, que, por meio da mobilização de competências
específicas locais, buscam reduzir as incertezas do mercado. Essa
descentralização produtiva, em especial no setor de serviços, estaria gerando
novos formatos de conexão entre o local e o global, com a formação de redes
impulsionadas pelos novos critérios de competitividade da sociedade pósindustrial. Logo, os efeitos da globalização na lógica da econômica mundial
levaram as cidades e Estados a repensarem os fatores promotores para o
desenvolvimento local […]

O estímulo ao diálogo descentralizado através de redes de cooperação como
a rede Mercocidades visam a integração de municípios internacionais e domésticos
através de pactos de cooperação. A gestão pública local tem o desafio de dispor em
sua agenda a inserção internacional. Não obstante, algumas características
apontadas por Saskia Sassen podem clarear o perfil apresentado pelas chamadas
cidades globais, quais sejam posição geográfica de abertura para o mundo;
recepção de fatores de produção estrangeiros e fluxo de comércio; abrigo das
instituições estrangeiras e internacionais; exportação de fatores de produção e suas
instituições econômicas, sociais, culturais e cientificas. (Figueira, 2011).
Uma vez identificadas as cidades e os pólos criativos como um dos motivos
para a propulsão da inovação, é necessário que as políticas culturais prestem
assistência para concepção e planejamento destes empreendimentos.
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4 AS POLITICAS CULTURAIS

Numa tentativa sócio antropológica de definir o conceito do que é uma
política cultural, o Dicionário crítico coordenado por Coelho, aponta que a política
cultural pode ser além de uma ciência da organização das estruturas culturais:

[...] entendida habitualmente como programa de intervenções realizadas
pelo Estado, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de
satisfazer as necessidades culturais da população e promover o
desenvolvimento de suas representações simbólicas. Sob este
entendimento imediato, a política cultural apresenta-se como o conjunto de
iniciativas, feitas por estes agentes, que pretendem promover a produção,
distribuição e o uso da cultura, a preservação e a divulgação do patrimônio
histórico e o ordenamento do aparelho burocrático. (Coelho, 1997: 293 ).

A Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura UNESCO, órgão que detém a tutela do patrimônio a nível internacional, fazia nos
anos 1970 uma série de recomendações e determinações ligadas à Cultura a nível
internacional (SCIFONI, 2004).
Denota-se um reconhecimento intrínseco e um elevado grau de importância
entre economia, cultura e as políticas voltadas à elas; influenciando as diferentes
nações ocidentais a pensarem em uma nova forma de desenvolvimento.
Na XI conferência da UNCTAD, conhecida como o Consenso de São Paulo,
revelou-se decisório no foco das análises políticas. Dispondo de quatro objetivos
devido a interdependência das economias nacionais nos processos da atual
mundialização. São eles:
1) reconciliar os objetivos culturais nacionais com as políticas comerciais
tecnológicas e internacionais;
2) analisar e solucionar as assimetrias que estejam inibindo o crescimento
das indústrias criativas nos países em desenvolvimento;
3) reforçar o chamado “nexo criativo” entre investimento, tecnologia,
empreendedorismo e comércio;
4) identificar respostas de políticas inovadoras para aprimorar a economia
criativa a fim de gerar ganhos de desenvolvimento.
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Mais recentemente, tem sido objeto de crescente aceitação o argumento de
que a competitividade é induzida pelas políticas governamentais (PORTER, 1999,
p.171).
Os argumentos positivos que cercam a necessidade de políticas públicas
para o fomento da indústria criativa carregam no aspecto de que as indústrias e a
economia criativa, são um tema de importante relevância abordado pela quebra do
paradigma industrial, traz à tona a mudança da base econômica. Devendo assim as
autoridades políticas dos países em desenvolvimento atentarem para este fato
recente.
Do ponto de vista de Lima (2011), consultora da UNESCO para o Ministério
da Cultura no seu Estudo sobre Polos Criativos no Brasil, afirma que é preciso
“compreender o processo histórico pelo qual passou nossa civilização ocidental até
o ponto de considerar a manifestação cultural enquanto produto de consumo e,
consequentemente, de valoração econômica.”
Tal argumento seguiu em direção das políticas públicas em paralelo aos
conhecimentos adquiridos e definição da ideia do uso da cultura que venha a intervir
no comportamento de dispêndio, reflexão e na escolha política dos cidadãos.
No que diz respeito à economia criativa o relatório da Unctad de 2010 da
Organização das Nações Unidas, cita que na “Europa, por exemplo, intervenções de
políticas em apoio às indústrias culturais tiveram início em 1920 e foram reafirmadas
pelo Acordo de Roma (1957) e o Acordo de Maastricht (1992), que, apoio à cultura
nos países da União Europeia”.

4.1 AS POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL
No Brasil, as tratativas iniciais na área da cultura, no sentido de adquirir
caráter institucional, originam-se em 1930, na administração de Getúlio Vargas, no
qual surgiu formação de instituições federais como o Instituto Nacional do Livro e o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
Madeira (2014) relaciona que no período ao qual se segue (1945-1964):
O Estado absteve-se de ações diretas nesse campo, foi apenas durante os
anos de exceção (1964-1985) que essas iniciativas tomaram vulto. Para se
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auto legitimarem frente aos movimentos de esquerda, os governos militares
entenderam o caráter estratégico da cultura e souberam instrumentalizá-la,
com implicações para o acréscimo do papel do Estado em termos de funções
e financiamento da produção cultural.

Segundo Amanda Gabrielle de Queiroz Costa (2012), no período “1960 e
1970 foram carregadas de transformações nas políticas culturais no Brasil. Essas
transformações estavam relacionadas às políticas internacionais de cultura e às
pressões que aconteciam, dentro e fora do país, por novas formas de proteção à
cultura”. E também ao resguarde do patrimônio cultural. Esta época se acentua a
preocupação com a revisão da concepção de cultura e outros debates que adivinha
no meio internacional.
Durante o período de 1976 à 1986, são criados o Plano Nacional de Cultura,
que designou a inter-relação entre os órgãos federais; o Centro Nacional de
Referência Cultural (CNRC), suas principais atribuições era a criação uma
identidade nacional para os produtos e preservar a cultura desenvolvendo a
economia, onde houve os primeiros registros de fabricação de artesanato. Em 1985
cria-se- também o Ministério da Cultura.
Outro fato importante a se destacar conforme Madeira (2014) em relação à
evolução das leis é:
A retração de investimentos públicos na área foi amenizada pela
promulgação, em 1986, da Lei Sarney de incentivo à cultura por meio de um
mecanismo de renúncia fiscal. A referida lei, instinta no início do governo
Collor, foi substituída pela Lei Rouanet de 1991, assim nomeada em
referência ao então Secretário da Cultura, Embaixador Sérgio Paulo
Rouanet. Recorde-se que o próprio Ministério da Cultura chegou a ser extinto
em 1991, e recriado em 1992. A Lei Rouanet, regulamentada no Governo
Fernando Henrique Cardoso, continua em vigor. As leis de incentivo
cristalizaram-se, ao longo dos anos, num modelo de financiamento que
reforçou as desigualdades socioculturais regionais, enfatizando a produção
no eixo Rio- São Paulo. O projeto Procultura surgiu da necessidade de sanar
essa distorção e, quando aprovado, substituirá a Lei Rouanet.

No

governo

Lula,

a

cultura

foi

consolidada,

constitucionalizada

e

implementadas as mudanças estruturais através do Sistema Nacional de Cultura
(SNC), em que a chamada por editais compõem alteração no funcionamento dos
financiamentos. Ainda nesse contexto Madeira (2014) cita, conforme o Ministério da
Cultura, através da Emenda Constitucional nº 48 que conjecturou o Plano Nacional
de Cultura (PNC):
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Um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que
devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais. Previsto
no artigo 215 da Constituição Federal, o Plano foi criado pela Lei n° 12.343,
de 2 de dezembro de 2010. Seu objetivo é orientar o desenvolvimento de
programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o
reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural
existente no Brasil. O Ministério da Cultura (MinC) estabeleceu 53 metas, e a
lei que estabelece o Plano Nacional de Cultura (PNC) prevê a criação de um
comitê executivo para acompanhar a revisão das diretrizes, estratégias e
ações do Plano. Esse comitê deverá ser composto de representantes: do
poder Legislativo; dos estados e das cidades que aderirem ao Sistema
Nacional de Cultura (SNC); do Conselho Nacional de Políticas Culturais
(CNPC); do Ministério da Cultura (MinC). (MADEIRA, 2014)

Para que o PNC seja efetivo é necessário o assentimento de cidades e
Estados e ao aderirem terá que ser elaborado planos de cultura para que seja
atingido as metas do PNC. Os dados sobre políticas culturais são reunidos pelo
Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais (SNIIC). O plano é
prolongado por 10 anos. Está sustentado em três significados da cultura: como
potencial para o desenvolvimento econômico, como direito de cidadania e como
expressão simbólica. Salienta-se no PNC a necessidade de fomentar a participação
social e fortificar os processos de gestão5.
Identifica-se que, conforme o desenrolar das tratativas anteriores, o processo
para consolidação das políticas para implantação da economia criativa ainda
precisam ser melhor elaborados. Neste sentido, nos anos seguintes, especificam-se
outras atribuições:

De 2006-2008, foram elaboradas informações, diretrizes gerais e debate
público. Apresentação do Projeto de Lei do PNC ao Congresso. [...]
Pesquisas no campo da cultura (IBGE e IPEA). De 2009-2010 foi aprovado
no Congresso. […] Aprovação da Lei do PNC (lei nº 12.343/2010). De 20112012, surgem as Metas, monitoramento e SNIIC. Desenvolvimento do
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). Início do
monitoramento das metas. Um dos Objetivos do SNIIC é permitir que os
agentes culturais e a sociedade como um todo possam ter acesso a
5

A exemplo das necessidades do PNC houve à combinação entre articulações políticas e a
sociedade participativa gerou entre 2003 e 2005, no Brasil a realização do conjunto de seminários
“Cultura para Todos” em todo o país. Ali houve a criação da agenda 21 da cultura para as cidades,
para a instalação e trabalho das Câmaras Setoriais. Também realizou-se a 1ª Conferência Nacional
de Cultura, precedida por conferências regionais, estaduais e municipais. E a aprovação da
Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Organização
das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO).
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informações do segmento cultural em um único lugar […] A partir da
implantação do Sistema, o Brasil se equipara a outros países da América
Latina e do mundo que já possuem banco de dados culturais: Argentina,
Uruguai, Colômbia, México, França e Espanha. De 2013-2014 considera-se
os planos territoriais, setoriais e revisão do PNC. De 2014-2020 haverá o
monitoramento e novo PNC.

Nas palavras de Madeira (2014), em 2010, houve a II Conferência Nacional
da Cultura, na qual cinco pontos principais foram abordados e pelo menos um teria
que incidir a economia criativa nos alicerces: fomento à cultura, sustentabilidade das
cadeias produtivas e empregabilidade e rendimento. O termo economia criativa foi
notório, pela primeira vez, em uma declaração escrita pública e federal. Foi
estabelecido como fundamento a “colaboração entre agentes públicos e privados
para o desenvolvimento da economia da cultura” com vistas a expansão do mercado
interno da cultura e a exportação de produtos culturais. Aa Secretaria da Economia
Criativa foi lançada através do PNC juntamente com a monitoração das novas
políticas culturais. A definição de cultura a partir das dimensões cidadã, simbólica e
econômica, representou o principal salto conceitual e político expresso pelo
documento (MADEIRA, 2014).
Conforme o relatório da Unctad de 2010 é evidente salientar a percepção
“contexto internacional em que a criação de políticas tem seu lugar. Os processos
multilaterais são a essência das políticas internacionais e a força motriz para fazer
avançar a agenda econômica e o desenvolvimento”.
Com relação às políticas domésticas voltadas para a economia criativa, um
desafio crítico para a política dos setores de arte, da cultura e do patrimônio dos
países em desenvolvimento é a falta de articulação entre a política cultural e outras
prioridades, e o grau ao qual um interesse pela cultura e a diversidade cultural é
incorporado nas agendas de desenvolvimento.
De acordo com Madeira (2014) no capítulo, de seu livro, intitulado como: A
divisão de acordos e assuntos multilaterais culturais, o papel do Itamaraty, a função
do mesmo através de seu Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações
Exteriores (RISE) é:
Àquela unidade compete coordenar a participação do Brasil na UNESCO e
em outros organismos multilaterais e regionais como o MERCOSUL e a OEA,
e igualmente no fórum IBAS, na CPLP e na Cúpula Ibero- Americana, no que
tange aos assuntos Culturais. A atuação do Brasil na UNESCO, por meio de
sua Delegação Permanente com sede em Paris, poderá passar a incluir, por
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exemplo, de forma gradual, uma relação mais estreita com a Divisão de
Expressões Culturais e Indústrias Criativas daquele Organismo, cujo trabalho
centra-se na integração do conceito de indústrias criativas ao imperativo da
proteção e promoção da diversidade cultural, isto é, no cumprimento da
Convenção da Diversidade Cultural por meio de políticas de desenvolvimento
das indústrias criativas.

Convidado a participar da formulação de Relatórios da Economia Criativa em
que a UNESCO e o PNUD coordenaram, o Brasil contribuiu com subsídios
metodológicos e difusão de suas políticas na área em 2013.
Utilizado como ferramentas conforme (Madeira 2014) esses relatórios
“interessam ao Brasil para participar ativamente desse processo, seja no
fornecimento de subsídios em termos de divulgação de boas práticas, seja na
preparação do texto do documento por meio do trabalho de especialistas”.

4.2 FOMENTO
Segundo o Relatório da Economia Criativa da UNCTAD, 2010, no continente
europeu as indústrias criativas têm extrema relevância na produção de seus
conteúdos. A União Europeia aumenta gradativamente seus gastos públicos com a
ascensão da cultura. França e a Alemanha comprometem “mais de € 8 bilhões para
a cultura nos primeiros anos do século XXI, e os gastos públicos totais com a cultura
em toda a União Europeia expandida agora alcançando cerca de € 50 bilhões
(Relatório UNCTAD, 2010, pg. 209). Evidentes são dados sobre Desenvolvimento
progressivo da economia criativa no globo.
Segundo estimativas da UNESCO o comércio internacional em bens e
serviços culturais cresceu, em média, 5,2% ao ano entre 1994 (US$ 39 bilhões) e
2002 (US$ 59 bilhões). No entanto, esse crescimento continua concentrado nos
países desenvolvidos, responsáveis por mais de 50% das exportações e
importações mundiais. Ao mesmo tempo, pesquisas da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) apontam para uma participação de 7% desses produtos no PIB
mundial, com previsões de crescimento anual que giram em torno de 10% a 20%.
(Plano da Secretaria da Economia Criativa, 2012, pg. 9).
Áreas críticas nas quais os países em desenvolvimento precisam de novas
iniciativas políticas, a fim de impulsionar suas economias criativas, incluem o
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fornecimento de infraestrutura, a oferta de financiamento e investimento, a criação
de mecanismos institucionais, um adro regulatório adequado, o desenvolvimento dos
mercados de exportação, o estabelecimento de aglomerados criativos e um
mecanismo para medidas para uma coleta e análise de dados mais eficaz.
Ainda segundo o Relatório (UNCTAD 2010, pg. 214), o governo tem a como uma
de suas atribuições proporcionar, gerar e conservar as circunstâncias da vida
econômica, social e cultural para que as pessoas possam ter a possibilidade de
progredir. Essa responsabilidade se configura através das maneiras pelas quais o
setor público oferece infraestrutura, tangível e intangível. Com a o predomínio da
economia no mercado mundial são necessários, “instituições que permitem que os
mercados funcionem de forma eficaz, mas ao mesmo tempo protegem e promovem
o interesse público”. Conforme Unctad afirma no Relatório dos Países Menos
Desenvolvidos de 2004:
Na implementação de estratégias pós-liberais de desenvolvimento, as
políticas públicas em países menos desenvolvidos deveriam usar
mecanismos de apoio ao mercado destinado a criação, desenvolvimento e
aceleração do mercado. Essas políticas não devem simplesmente
fornecer incentivos de preço adequados, mas também criar as instituições
adequadas e infraestrutura necessária para uma economia de mercado
moderna funcionar adequadamente. (Unctad, 2004).

Como qualquer outra indústria, as indústrias criativas só são verdadeiramente
sustentáveis se contribuírem para a construção das bases de recursos de
patrimônio. Isso elas podem fazer somente através da integridade e da autenticidade
de seus produtos. Em um prazo mais longo, as indústrias dependem da vitalidade e
da força do setor cultural e dos investimentos em capital cultural (conhecimento e
patrimônio). A sustentabilidade das indústrias criativas, portanto, depende da
proteção do capital cultural e do desenvolvimento da base de recursos de patrimônio
cultural. Assim, uma gestão de ativos culturais abrangentes é um pré-requisito para
o crescimento sustentado e setor de indústrias criativas, numa perspectiva mais
ampla, para o desenvolvimento econômico sustentável e uma vida comunitária
vibrante. Por isso, é necessário manter o princípio de que os ativos culturais são o
capital entre as gerações e que a sua viabilidade pode ser legitimamente sustentada
por investimentos públicos. (UNCTAD, 2010).
Ao se considerar a provisão de finanças, investimentos e financiamentos
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públicos dispensados para o setor cultural, especificamente a economia criativa, é
previsto o comprometimento de outros ministérios para o progresso industrial,
tecnológico

e

econômico.

Como

identificado

no

relatório

da

UNCTAD,

“Tradicionalmente, o investimento no setor cultural tem direcionado investimentos e
programação para projetos, instituições e empresas de grande porte que são todos
fortemente dependentes de incentivos públicos e de financiamentos.” O relatório
aponta que:
O setor criativo enfrenta um racionamento de capital em todos os estágios. O
financiamento de novas empresas é muitas vezes de difícil acesso, por causa
das perspectivas incertas nos mercados de produtos criativos; a previsão da
procura para produtos criativos, tais como filmes, geralmente é mais difícil do
que para produtos mais padronizados, de modo que investidores públicos e
privados muitas vezes consideram muito arriscados os projetos nessas
áreas. Ocasionalmente, as empresas têm acesso a programas de
investimento público de assistência, as incubadoras de empresas ou a fontes
privadas de capital de risco. No entanto, as dificuldades na obtenção de
financiamento continuam durante as fases operacionais de empresas
criativas, quando o capital de trabalho é necessário e os recursos para a
expansão dos negócios também costumam ser escassos. Ao contrário do
setor cultural, que se baseia principalmente em financiamento público, as
indústrias criativas são mais orientadas para o mercado. Portanto, os
empreendedores criativos devem ser mais proativos em lidar com bancos
comerciais e investidores privados, em vez de confiarem demasiadamente
nos subsídios do governo.

As empresas criativas são afetadas pela falta de crédito ocasionada pela crise
financeira de 2008 que se arrastou até 2010, na qual ocasionou novas abordagens
para conseguir financiamentos com garantias, responsabilidades e obrigações
diferenciadas. Como por exemplo, conforme o Relatório da UNCTAD “programas
públicos de financiamento de várias espécies; investimento do setor privado; capital
de risco; parcerias público-privadas; doações de fundações; regimes de isenção de
impostos para contribuições de empresas a programas socioculturais”.

Cabe

salientar que formas não convencionais são viáveis a medida que instituições de
créditos público ou privado disponibilizariam estes financiamentos.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
incorpora a economia da cultura em sua estratégia de desenvolvimento. Revelando
assim a sua importância e a potencialidade de crescimento. Através das leis de
incentivo à cultura o BNDES criou instrumentos eficazes e criativos para o fomento
financeiro.
Vale notar segundo (Gorgulho et al., 2009, pg. 300) a contribuição da criação
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do Pro Cult - Programa do BNDES para o Desenvolvimento da Cultura, abarcando
alguns setores como o, de jogos eletrônicos, editorial, espetáculos ao vivo e
fonográfico. Nos primeiros anos desde o preâmbulo sua influência se deu através do
ponto de vista dos patrocínios, através do proveito das Leis do Audiovisual e
Rouanet. Em 2006 criaram-se outros setores para oferecer apoio financeiro a outras
demandas setoriais da economia criativa.

Ao referir-se a tal assunto, (Gorgulho et al., 2009, pg. 301) diz que, o “BNDES
tem como característica histórica a permanente adaptação ao contexto histórico e as
prioridades marcadas por este contexto”. E aponta que:
Assim foi com a implantação das indústrias de base, de bens de consumo e
de bens de capital, nas décadas de 1960 e 1970. Assim foi com a energia e a
agricultura, na década de 1980. Com a privatização e a promoção das
exportações, na década de 1990. Na Era do Conhecimento, ou Era PósIndustrial, o BNDES mais uma vez se reinventa, incorporando novas
missões, adentrando um terreno desconhecido. E espera-se que, mais uma
vez, suas ações sejam determinantes para a estruturação da indústria da
cultura.

Para fins de análise, sobre a proporção que vem sendo analisada da
economia criativa segundo o BNDES, a tabela abaixo encomendada pelo Comissão
Europeia mencionado no parecer The economy of culture in Europe, descreve a
importância que ramo criativo e cultural tem em variados países do Bloco num
confronto entre seus PIBs com outras atividades.
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Tabela 1 - Cultura e criatividade em relação ao PIB de diferentes países.
Alemanha

Espanha

França

Reino
Unido

Itália

2,5

2,3

3,0

3,4

2,3

1,6

2,2

1,9

1,9

1,5

e

0,3

0,7

0,4

0,4

1,3

Químicos e Fibras

1,9

1,3

1,6

1,4

1,2

e

2,8

1,0

1,0

1,0

2,1

e

1,4

2,3

1,3

2,7

1,2

2,6

3,0

1,8

2,1

1,0

Países/Setores
Culturais e
Criativos
Ind.

Alimentos,

Bebidas e Fumo
Têxtil
Confecções

Sintéticas
Máquinas
Equipamentos
Computadores
Relacionados
Imobiliário

Fonte: Eurostat e Amadeus in The economy of culture in Europe, European Commission, out. 2006

Um aspecto mencionado pelo BNDES e levantado pela empresa de
Consultoria PriceWaterhouse & Coopers (PWC), ao identificar a relevância da
economia criativa, em uma tentativa de atribuir uma dimensão a este setor
emergente, foi a constatação que:
Aproximadamente US$ 1,4 trilhão foi faturamento no ano de 2006 da
Indústria Global de Entretenimento e Mídia – conceito que engloba, além dos
setores tipicamente culturais (música, audiovisual, artes cênicas, editorial,
patrimônio histórico etc.), esportes e parques temáticos. O estudo, realizado
antes da eclosão da crise de 2008, projetava para 2011 uma receita de US$
2 trilhões, o que corresponde a um crescimento médio de 6,4% ao ano no
período 2007-2011, superior, portanto, ao de outros setores da economia
mundial. […] Os setores considerados foram: propaganda, arquitetura,
vídeos, filmes, fotografia a, música, artes performáticas, artes visuais,
editorial e mídia impressa, broadcast, comércio de artes de antiguidades e
design, incluindo moda. (Gorgulho et al., 2009, pg. 301)
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Observa-se a mudança de visão do BNDES em relação economia criativa, da
atribuição de patrocinadora para a que desenvolve e fortalece a cadeia produtiva
(Gorgulho et al., 2009, pg. 316). Mais uma justificativa para a aglutinação e simbiose
entre a cultura e a economia, o que evidencia o importante e preponderante
significado da atual valoração desta nova influência. “Para apoiar a economia da
cultura,

o BNDES procura

financeiros,

operando

com

utilizar articuladamente diferentes instrumentos
recursos não

reembolsáveis, financiamentos e

mecanismos de renda variável.” (Gorgulho et al., 2009, pg. 316). A Creative
Industries Committee, da Organização dos Estados Americanos, considera visionária
a atuação do BNDES no incentivo aos setores culturais no Brasil memorado como
modelo a ser seguido por outros países. A despeito dos financiamentos o Procult
estabeleceu algumas exceções em relação ao Financiamento à empreendimentos
(FINEM). Essas condições especiais foram:
A redução do valor mínimo do financiamento de R$ 10 milhões para R$ 1
milhão para que a operação possa ser efetuada diretamente com o BNDES;
a definição de um spread básico reduzido e o estabelecimento de um teto de
1,8% a.a. para o spread de risco da empresa, independentemente do rating
obtido; a dispensa das regras relativas ao limite de exposição ao risco do
BNDES no caso de operações inferiores a R$ 10 milhões; e a possibilidade
de composição de um pacote de garantias que dispensa a constituição de
garantias reais nos níveis exigidos pelo Finem (130%), desde que haja
vinculação de receitas futuras (recebíveis etc.). “[...] A produtora do filme
toma o financiamento com o BNDES para a produção ou finalização do filme,
oferecendo como garantia, além de fiança pessoal, um ou mais contratos de
recebimento futuro (contrato de coprodução, distribuição, patrocínio, naming
rights ou qualquer contrato que garanta o recebimento de uma receita firme,
desvinculada da performance de bilheteria)”. São celebradas a cessão e
vinculação, em caráter irrevogável e irretratável, em favor d
o BNDES, da receita advinda de tais contratos de recebimento futuro.
(Gorgulho et al., 2009, pg.332- 337).

O orçamento do novo Procult – Programa BNDES de Economia da Cultura –
é de R$ 1 bilhão e teve vigência até 2012. Sendo avaliada posteriormente a
mensuração dos resultados. Os recursos são empregados de forma distinta e
possuem três linhas: Procult – Financiamento, Procult – Renda Variável e Procult –
Não reembolsável.
O Financiamento é destinado aos jogos eletrônicos, aos setores fonográfico,
de espetáculos ao vivo e editoriais, voltados também para o advento de proventos
econômicos.
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O Renda Variável: envolve a combinação de capital de risco, sua atuação é
“com participação acionária do BNDES em pequenas e médias empresas,
permanecem como opção de instrumento de apoio ao desenvolvimento das cadeias
produtivas da economia da cultura”. (Gorgulho et al., 2009, pg.342). Ainda nesse
contexto o banco age “como cotista e alavancador de fundos de investimento
voltados às atividades culturais, como os Funcines e os Ficarts”. Nas palavras de
(Gorgulho et al., 2009,) este modelo de investimento é benéfico e eficiente no
desenvolvimento da economia da cultura, importante para “reduzir sua dependência
do incentivo fiscal e criar condições para torná-la, como importante segmento
econômico, cada vez mais autossustentável”.
Uma outra alternativa de financiamento é o módulo não reembolsável que
está inserida a dedução fiscal conforme a Lei Rouanet e do Audiovisual.
Vale notar a contribuição de novos instrumentos alternativos e colaborativos
como ferramentas de financiamentos que diz respeito a promoção de negócios
criativos locais. Um dos maiores lapsos financeiros da era industrial foi a crise
financeira em 2008 considerada a pior crise desde a Grande Depressão de 1929.
Entretanto desde 2009 o mercado vem se recuperando, mas não com a mesma
confiança anterior. Um modelo que serve como alternativa a busca de crédito nos
mercados nos círculos que conformam as redes da economia criativa são: moedas
alternativas através da economia solidária e financiamento colaborativo através das
redes. Surge a inovação em um novo modelo de negócios econômico, utilizados por
empreendedores em vários países.
Outro aspecto para obter reciprocidade, aproximar os interesses e manter a
cooperação é a economia baseada na solidariedade por meio de moedas
alternativas. Numerosos são os países que adotam esses sistemas focados na
questão social. Este modelo econômico-social pauta a substituição ou a
reestruturação de constituição da economia mundial, inserindo a criatividade e a
inovação dentro do contexto econômico. Conforme Relatório de Economia Criativa
2010 “O uso de moedas sociais está recebendo mais atenção em uma série de
países, não só nos países em desenvolvimento; de fato, moedas alternativas estão
em circulação legalmente em mais de 35 países”. E identifica que:
Na prática, eles são sistemas criados e administrados por grupos sociais
para executar pagamentos, trocas ou transmissão de obrigações entre os
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membros de uma comunidade, com o objetivo de tornar as economias locais
auto-sustentáveis. Esse modelo está sendo aplicado no contexto da
economia criativa, especialmente pela geração jovem e em comunidades
pobres. Não se trata nem de um modelo público nem privado, mas uma
espécie de esquema híbrido, centrado no ser humano, aplicado para
determinadas atividades econômicas dentro de uma área geográfica prédeterminada. Os princípios fundamentais que impulsionam a economia
solidária são: a justiça social, a solidariedade, a cooperação, a autogestão e
a preocupação com o meio ambiente e com a responsabilidade das próximas
gerações. A economia com base na solidariedade funciona dentro de redes,
usando uma variedade de moedas alternativas para trocas comerciais. A
moeda social, ou alternativa, refere-se a qualquer moeda usada como um
complemento aos sistemas predominantes de moedas nacionais,
respondendo a ambos os objetivos comerciais e sociais.

Em, outro modelo a UNCTAD em seu relatório aponta outro arranjo opcional o
Sistemas Locais de Emprego e Comercio (LETS), são “uma forma especial de
permuta que negocia pontos para cada item. Um ponto representa uma hora de
trabalho”. Sobre as moedas:
Algumas moedas alternativas são isentas de tributação, mas a maioria delas
são tributadas por completo, como se fossem moedas nacionais, com a
ressalva de que o imposto deve ser pago na moeda nacional. As condições
legais e fiscais das moedas alternativas variam muito de país para país;
alguns sistemas válidos em alguns países seriam ilegais em outros.
(Relatório UNCTAD, 2010, pg.217).

Para adquirir independência do sistema financeiro usa-se o Bitcoin - uma
moeda digital - e o que vem substituí-la é os sistema monetário Ripple - é um
sistema de emissão e gestão de crédito no campo de ação de um sistema
descentralizado que se baseia no peer- to- peer (P2P) desenhado por Ryan Fugger
em 2004, basicamente é um pagamento on-line sem dinheiro, uma comunidade na
base da confiança. O site Marfisa.org diz que o Ripple pay resume-se em:

Um sistema de pagamento que coloca fora os intermediários financeiros traz
uma verdadeira revolução por um simples motivo: elimina o endividamento
dos consumidores. No sistema tradicional (por ex. cartão de crédito) cada
pagamento corresponde a um endividamento. Todo o sistema especulativo e
capitalista está baseado no endividamento dos consumidores. Ripple Pay faz
exatamente ao contrário: o pagamento elimina o débito e isto acontece
graças a confiança entre os usuários. Para explicar como funciona o sistema
ripple faremos uma comparação que mostrará bem a ideia de “mecanismo
baseado em uma comunidade e na confiança entre seus membros”.
Suponhamos que você tem um débito de 10 reais com a tua amiga Flávia e
que você tenha um livro que Flávia gostaria muito de ler. Você pode propor a
Flávia de dar-lhe o livro em troca da extinção do seu débito. Obviamente este
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é um caso muito simples, mas podemos imaginar outra situação.
Adicionamos um outro amigo, Danilo e a situação ficará mais dinâmica. Você
tem um débito com Flávia de 10 reais. Você possui um livro que Danilo
deseja. Neste caso, se Danilo estiver de acordo, e se é suficientemente
amigo, você poderia dizer a Danilo:” – Eu te dou o meu livro, e em troca você
dará a Flávia os 10 reais que devo a ela.” Se Danilo e Flávia aceitam, você
eliminaria seu débito sem se endividar com a operadora de cartão de crédito.
Acima de tudo, elimina o endividamento do consumidor no qual está baseada
toda a especulação financeira. […] Inscrevendo-se no site da Ripple, cada
usuário deverá reconhecer entre os outros inscritos, quais ele conhece e
quais ele confia a ponto de assumir a responsabilidade do crédito (ex. Danilo
> Você). No momento em que você deve efetuar um pagamento, o sistema
ripple, através de algorítimos de pesquisas, buscará o caminho mais curto
entre você e a pessoa a quem você deve pagar, utilizando claro, a rede de
confiança de cada usuário. (Marfisa on-line).

Há propostas de ligar os sistemas Locais de Emprego e o Comércio mundial.
O Quadro 02 identifica as aplicações em diferentes países desenvolvidos e em
desenvolvimento.

Quadro 2 - Exemplos de sistemas locais de emprego e Comércio (Lets)
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O Plano da Secretaria da Economia Criativa (2014, pg. 41), no seu plano de
trabalho das políticas, diretrizes e ações de 2011 a 2014, aponta que é de sua
competência os relacionados artigo 21 e 23 sobre o fomento examinado a seguir no
Fomento e Incentivo à Cultura:
II - desenvolver, propor e executar mecanismos de financiamento e de
implantação de infraestrutura cultural, com vistas a propiciar o
desenvolvimento sustentável da produção cultural;
VII - promover a realização de coleta de dados, mapeamentos, estudos e
pesquisas acerca de modelos e sistemas públicos de financiamento e
fomento à cultura;
VIII - planejar, desenvolver e apoiar ações voltadas à formação de agentes
culturais e a qualificação de sistemas de incentivo, fomento e financiamento à
cultura;
IX - propor, desenvolver e implementar ferramentas de financiamento das
atividades culturais, com vistas ao fortalecimento de suas cadeias produtivas;
X - planejar, propor, desenvolver e implantar novos modelos de negócios e
de financiamento à cultura, isoladamente ou em parceria com organismos
públicos ou privados;
Art. 23. À Diretoria de Desenvolvimento e Avaliação de Mecanismos de
Financiamento compete:
I - implementar, em articulação com instituições financeiras, públicas e
privadas, mecanismos de financiamento de atividades da economia do setor
cultural;
II - mapear, diagnosticar, propor e implementar novas modalidades de
financiamento e investimento para os programas e projetos culturais;
IV - promover a capacitação dos agentes empreendedores, empresas e
gestores culturais com vistas a assegurar o acesso aos mecanismos de
fomento e incentivo.
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Outro aspecto levantado no relatório é a falta de acesso aos financiamentos
pelos empreendedores que necessitam realizar seus planejamentos. Os Editais
públicos devem se estender por todo o território nacional. A dificuldade encontrada é
basicamente a oferta de garantias, principalmente quando se trata de ativos
intangíveis. Sustenta-se que as agências de fomento estão engessadas e não
compreendem a situação temporal ao qual reside a mudança de paradigmas e a
atual dinâmica do setor. Empreendedores formados na sua maior parte por micro e
pequenas empresas, profissionais autônomos, formais e informais. Os “coletivos,
redes, organizações colaborativas e cooperativas, com ou sem fins lucrativos,
formais ou informais, tem se consolidado como alternativa de inclusão, inovação e
sustentabilidade das iniciativas dos setores criativos”. (UNCTAD, 2010).
Ainda conforme o Plano da Secretaria de Economia Criativa, a orientação
está disposta nos seguintes itens:
Empreendedorismo em Setores Criativos: fomento técnico e financeiro, a ser
desenvolvidos a partir do apoio, da promoção e do estímulo à criação de
incubadoras, birôs de serviços e linhas de financiamento específicas para
organizações deste campo. Formação para Competências Criativas: fomento
e articulação de programas de educação para o desenvolvimento de
competências criativas e inovadoras nas áreas técnicas e de gestão, voltados
para profissionais e empreendimentos criativos, em universidades públicas e
privadas, escolas técnicas e profissionalizantes e organizações sem fins
lucrativos. Redes e Coletivos: fomento técnico e financeiro à criação e
promoção de coletivos, redes de coletivos e cooperativas de profissionais
criativos, no intuito de fortalecer a economia criativa brasileira a partir de
práticas inovadoras, associativas, cooperadas, inclusivas e sustentáveis
(Plano da Secretaria de Economia Criativa, 2014, pg. 43).

Em maio de 2011, foi realizado um planejamento estratégico com parceiros
institucionais a fim de identificar parcerias para fontes de recursos na promoção e ao
financiamento da economia criativa os colaboradores em questão foram: “BNDES,
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da
Amazônia, Petrobras, Eletrobrás, Correios, Furnas” entre outros. (Plano da
Secretaria de Economia Criativa pg. 48)
Ficou consolidado conforme o planejamento as seguintes estratégias em
relação à todas às áreas que cingem a economia criativa: estimular e fomentar os
empreendimentos. Prestar orientação para a utilização dos financiamentos para
verificar possíveis dificuldades e tomar resoluções. Em parcerias com estatais
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financeiras determinar risco de mercado com o intuito de subsidiar os setores.
Aportar com financiamento não reembolsável e investimentos de venture capital
fornecendo novos empréstimos. Unir todos os níveis das secretarias de cultura para
fornecer financiamentos para redes, coletivos e cooperativas através dos fundos da
cultura. Institucionalizar grupos e associações artísticos facilitando assim o acesso
aos empréstimos. Abrir edital para os não institucionalizados para estes poderem
concluir suas ações. Criar software para prestação de contas sem o intermédio de
contadores para micro pequenos e empreendedores individuais. Fomentar projetos
que difundam as informações acerca dos métodos e produtos inovadores e criativos.
Fortalecer e promover incubadoras que criem competências inovadoras e formar
recursos humanos qualificados.
As responsabilidades citadas acima no texto encontram-se representadas e
dispostas conforme a figura abaixo.

Figura 2 - Articulações Intersetoriais com parceiros institucionais agências de
fomento e desenvolvimento órgãos bilaterais e multilaterais

Fonte: Plano da Secretaria da Economia Criativa
O planejamento estratégico corroborou para o “alinhamento de dezesseis
ministérios formando a base para a promoção da intersetorialidade de programas de
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ação do Governo federal” (Plano da Secretaria de Economia Criativa, 2014). Cada
setor de atuação da Secretaria da Economia Criativa (SEC), empreendeu uma ação
conjunta entre os ministérios ao qual se refere algumas das seguintes associações
em sua maioria fomentam o empreendedorismo:

Na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, fomento ao empreendedorismo.
No Ministério do Trabalho e Emprego – MTE formação para competências
criativas através do alinhamento com o Programa Brasil sem Miséria.
Formação e qualificação profissional com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). Fomento ao Empreendedorismo via Secretaria da
Economia Solidária – fomento a organizações associativas (redes e
coletivos) microcrédito solidário / bancos populares. No Ministério dos
Esportes- Identificação de potenciais e vocações regionais para o fomento à
criação e ao desenvolvimento de empreendimentos dos setores criativos. No
Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior – MDIC fomento ao Empreendedorismo articulado com o Programa Brasil Maior.
Fomento às organizações associativas e cooperativas de artesanato.
Territórios Criativos - Identificação e fomento de APLs dos setores criativos.
No Ministério Da Ciência E Tecnologia – MCT - fomento a redes e coletivos
do ambiente e institucionalização de territórios criativos em articulação com o
projeto Cidades Inteligentes do MCT. No Ministério Das Relações Exteriores
o apoio à instalação de agências internacionais de serviços – Criativa Birô
Internacional – de suporte aos empreendedores e profissionais criativos
voltadas para ações entre o Brasil e outros países. Estímulo e incentivo à
reciclagem de resíduos sólidos como matéria-prima de produtos criativos.
Ainda existe a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC), [para
ações de fomento aos setores criativos com a utilização de mecanismos de
incentivos ou operações de crédito].

Conforme (Madeira, 2014, pg. 235) a UNESCO controla a “gestão do Fundo
Internacional da Diversidade Cultural (FDIC), “instrumento previsto na Convenção da
Diversidade Cultural de 2005, do qual o Brasil já se beneficiou com a divulgação da
seleção de projetos”. Os valores pertencentes ao fundo giram em torno de US$ 5,6
bilhões e dirigido à pequenos projetos com subsídio por projeto R$ 100 mil. Para
reforçar a nova estratégia política houve a união com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos - Apex- Brasil - para atender o
empresariado para efetuar missões comerciais. Algumas dessas missões realizadas
na Índia Reino Unido e Turquia. Identificando na Índia possível cooperação bilateral
nos setores tecnológicos e têxteis.
Ainda na mesma linha de fomentos, um significante parceiro para o Brasil, o
Banco Mundial, firma sua parceria numa análise de cenário econômico e social.
O BM considera que “apesar do fraco desempenho econômico do Brasil e as
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pressões externas, não há nenhuma ameaça imediata de crise externa até porque o
pais conta com 360.000.000 mil dólares das reservas, 17% do PIB”. (Banco Mundial,
2015, on-line). O BM nota que o êxito será dado a médio prazo desde que os ajustes
de metas de superávit, corte de despesas estejam engajados na
Redução do déficit fiscal adotando assim como sugestionado reformas que
auxiliem o crescimento sustentável e a produtividade. Destaca-se a incumbência do
BM de gerar circunstâncias para o desenvolvimento da população brasileira.
Dentro da estratégia do BM estão aprovado U$ 8,8 bilhões em novos
empréstimos do BIRD, aplicáveis para o reforço do investimento público e privado;
prestar melhores serviços aos pobres; desenvolver as regiões e os territórios.
“Em abril de 2015, havia 53 projetos ativos financiados pelo Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no Brasil, para um
total de US $ 10,2 bilhões em compromissos.” (Banco Mundial, 2015, on-line).
É interessante verificar que seu Objetivo é alcançar os pobres e elevar as
capacidades dos serviços sociais. Erradicando assim a pobreza para o país
progredir através de ações coordenadas com o Governo e a Corporação Financeira
Internacional (IFC). Os pedidos de apoio são concedidos através da incubação em
uma das secretárias nos três níveis: federal, estadual ou municipal, conforme a
demanda.
Vale notar, também, a contribuição dos Fundos Catalão, que defende a
cooperação para o desenvolvimento dos municípios. Ele mantém desde 2014 o
Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento Catalão (FCCD). Desenvolve um
discurso social na luta contra a pobreza, injustiça e a desigualdade social nos
municípios. O Fundo Catalão aponta que é: “tarefa para todos os partidos políticos
durante as eleições que se aproximam especialmente a municipal para destacar
esta política pública como um pedaço de suas propostas”.
É fundamental saber que o Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento
Catalão é uma estrutura formada cidades e organizações municipais catalães.
Importa mencionar que designam uma porção de seu orçamento para, o fomento de
cooperativo e solidário, direcionado às populações pobres dos países em
desenvolvimento. Portanto reforça que:
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Os recursos econômicos contribuem conjuntamente com instituições
parceiras, permitindo critérios unificados para análise e avaliação de projetos
e temos uma equipe técnica de especialistas que facilitam uma fiscalização
coordenada de projetos financiados. […] Promover com suas performances,
tanto em nosso país e em países pobres, a criação e a consolidação de uma
sociedade civil ativa e comprometida com os valores do desenvolvimento
humano e os direitos humanos, por financiamento de projetos que priorizam
a participação direta de população beneficiária e apoiar projetos de educação
e sensibilização realizadas por associações no país. Quer ser a voz da
cidade catalã empenhada em cooperação para o desenvolvimento comum e
de solidariedade com outras instituições nacionais e internacionais,
reivindicando o papel que as autoridades locais atualmente na promoção da
cooperação descentralizada e do Norte desenvolvimento local no Sul.
(Fundos Catalão on-line).

Ao referir-se a tal assunto verifica-se que o Banco Interamericano de
desenvolvimento também oferece fomento para a América Latina. Atualmente
fomentou por volta de 10 bilhões de dólares para novos contratos e aprovou cerca
de 35.000 operações, no valor de aproximadamente US$ 4 bilhões.
O Plano Nacional da Cultura através da comissão técnica do MERCOSUL e
da secretaria do MERCOSUL Cultural entregaram documentos à XXXVIII Reunião
de Ministros da Cultura do MERCOSUL, realizada 18 de Junho de 2015, em Brasília.
Cabe levantar uma questão importante na reunião foram abordadas a integração
regional fortalecida “através do papel central da cultura”, “o impacto da cultura na
expansão das economias dos países da região, e a criação do Fundo econômico por
parte dos países do MERCOSUL”.

4.3 - INOVAÇÃO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E POLÍTICO
Prêmio Nobel da paz, em 1998, Amartya Sen, em seu livro Desenvolvimento
como Liberdade, frisa “a necessidade de uma análise integrada das atividades
econômicas, sociais e políticas, envolvendo uma multiplicidade de instituições e
muitas condições de agente relacionadas de forma interativa.”
Sen (2010, pg.18), sustenta que os relacionamentos favorecem as
conveniências

econômicas,

políticas

e

sociais.

Essas

circunstâncias

são

“influenciadas pelo exercício das liberdades das pessoas, mediante a liberdade de
participar da escolha social e da tomada de decisões públicas que impelem o
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progresso.
Mais recentemente, no Fórum Universal das Culturas - Barcelona 2004,
governos e cidadãos do mundo aprovaram a Agenda 21 da Cultura, onde fica muito
clara sua importância como instrumento de desenvolvimento, apoiando uma ação
que inter-relacione às demais políticas públicas, como podemos observar em seu
texto:

A afirmação das culturas, bem como o conjunto das políticas que se
puseram em prática para seu reconhecimento e viabilidade, constitui um
fator essencial no desenvolvimento sustentável de cidades e territórios no
aspecto humano, econômico, político e social. O caráter central das
políticas públicas de cultura é uma exigência das sociedades no mundo
contemporâneo. A qualidade do desenvolvimento local requer a imbricação
entre as políticas culturais e as demais políticas públicas “sociais,
econômicas, educativas, ambientais e urbanísticas. (AGENDA 21).

Rey revela que a evolução do conceito que já inclui outras disciplinas,
inclusive a psicologia, ao citar o desenvolvimento integral na educação, bem antes
do conceito ampliado que usamos na atualidade. Entretanto, o enfoque de Rey que
desejamos apontar aqui trata das experiências políticas para o desenvolvimento
ocorridas na América Latina e seus inevitáveis infortúnios, colaborando à reflexão
sobre o sentido do desenvolvimento que aplicava-se nesta parte do mundo: “Um
primeiro relato que atravessa às imagens contemporâneas do desenvolvimento
humano é sem dúvida o da pobreza. Durante décadas os modelos de
desenvolvimento procuraram enfrentá-la e ainda que variassem algumas de suas
condições não diminuiu sua pressão, particularmente nos países do denominado
Terceiro Mundo. Ele sustenta que no relatório de 1997, dedicado precisamente ao
tema, fez-se questão do caráter multidimensional da pobreza que não se reduz à
ausência de rendimentos econômicos ou às dificuldades para cobrir as
necessidades mínimas senão que se estende a outras dimensões da vida humana:
“às dificuldades de presença na vida pública e a nula participação nas decisões
sociais, às barreiras ao acesso a uma educação de qualidade e à manutenção
dentro dos ciclos normais de formação, ao desconhecimento dos valores culturais,
entre outros.” (REY 2002).
Conforme enfatiza Leitão, há uma ligação entre desenvolvimento e cultura
desde “a ampliação do conceito de desenvolvimento que nos leva a refletir que a
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cultura passa a ser percebida como uma matriz dinâmica das formas de ser, estar,
de se relacionar e de perceber o mundo”. (Leitão 2007, p. 27).

Ao examinar os aspectos que promovem o desenvolvimento (Leitão et al., 2011, pg.
541), nos aponta que além de:
Construir obras de infraestrutura (tais como saneamento, estradas ou casas),
[teria que], sobretudo, traduzir as reações e intervenções dos indivíduos e
das comunidades atingidas por esses benefícios, ou seja, a possibilidade de
ampliar as interpretações acerca dos impactos (culturais, sociais, ambientais
entre outros) desses projetos nas comunidades e nas populações envolvidas.

4.4 A INTEGRAÇÃO EMPRESA, COMUNIDADE, PODER PÚBLICO E GRUPOS
DE INTERESSE
Do mesmo modo que a inovação econômica, social e política é uma das
plataformas para o desenvolvimento, assim é a integração democrática da
sociedade. A integração de todas as ordens leva a um processo de negociação e
análise dos interesses dos objetivos de cada um.
No que diz respeito à invenção e implementação dos pólos criativos,
identifica-se duas maneiras na criação do espaço físico. Uma delas se dá através da
iniciativa da própria sociedade civil, a segunda do poder público, “enquanto ação
estratégica de desenvolvimento para determinado local a partir de seu uso funcional
ou ainda no redesenho urbano de uma cidade”. (Lima, 2012, pg. 31).
A iniciativa da sociedade civil é caracterizada a vocação da arquitetura urbana
para a utilização prática do local com motivos identitários da coletividade. Com
intenso apelo social as iniciativas consolidam-se a longo prazo. É muito significativa
a implantação por parte do poder público, tanto nas suas políticas públicas quanto
nas metamorfoses de reuso dos espaços urbanos abandonados ou degradados.
(Lima, 2012, pg. 31).
Afim de esclarecer o que é política pública, Peters (1986) retratou-a como a
“soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos”.
Contudo uma das principais definições sobre o que é política pública
pressupõe que, “as análises e decisões implicam em responder às seguintes
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questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz”. (LASWELL, 1958).
Nesse sentido é preciso reconhecer que os grupos de interesse têm grande
poder de mobilização, mas não detém a possibilidade de tomar decisões
constitucionais para a implementação e introdução política de algum assunto
específico tanto na arena interna com a externa. Mas é oportuno lembrar que eles
influenciam a tomada de decisão governamental. Muitas são as variantes que
mantém aberto o diálogo como o nível de politização e conscientização. “Os motivos
que levam esses grupos a buscarem acesso à máquina administrativa do Estado é a
representação de seus interesses econômicos, sociais ou culturais”. (Figueira, 2011,
pg. 153)
Contudo, Souza (2006), Phd em Ciência Política pela London School of
Economics and Political Science (LSE), estabelece a relação entre os atores
envolvidos na integração:
Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os
governos se envolvem na formulação de políticas públicas, tais
como os grupos de interesse e os movimentos sociais, cada
qual com maior ou menor influência a depender do tipo de
política formulada e das coalizões que integram o governo, e
apesar de uma certa literatura argumentar que o papel dos
governos tem sido encolhido por fenômenos como a
globalização, a diminuição da capacidade dos governos de
intervir, formular políticas públicas e de governar não está
empiricamente comprovada.

Cabe levantar uma questão importante que o conflito entre este grupos
consolida a democracia. O capítulo subsequente trata da inserção internacional dos
governos subnacionais e as atividades diplomáticas de atores não centrais.

4.5 COOPERAÇÃO TÉCNICA DESCENTRALIZADA E PARADIPLOMACIA

Os governos subnacionais despontam e internacionalizam-se nos últimos
anos. No Brasil, há apenas alguns anos desenvolvem-se a interdependência dos
estados e trabalho de permuta de poder. A inserção internacional dos governos não
centrais é denominada como cooperação técnica descentralizada e visa fomentar a
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implementação de políticas públicas regionalizadas através de relações e acordos
externos. A definição de cooperação descentralizada é expressão recente, que nada
mais é que uma das maneiras de inserção internacional dos municípios, em busca
do desenvolvimento local. Dessotti (2009, p. 2) sustenta que:
A cooperação descentralizada é reflexo de quatro processos, que, de
alguma
forma,
podem
ser
considerados
interligados
ou
complementares: i) o processo de globalização; ii) as novas dinâmicas
de cooperação internacional; iii) o crescimento da inserção internacional
das cidades; e iv) as novas configurações das ações para o
desenvolvimento das localidades.

O que se percebe com a cooperação descentralizada é o surgimento de uma
relação de estrutura horizontalizada, com uma conexão direta aos órgãos de
representação locais, incentivando as aptidões de projeção das iniciativas de
desenvolvimento com a comunicação direta de interesses de indivíduos da
população.
A exemplo da rede Mercocidades que monitora e avalia projetos através do
Grupo de Trabalho de Cooperação Descentralizada, que visa “fortalecer as
capacidades

institucionais

dos

gestores

locais

das

cidades

integrantes”

(Mercociudades, On- Line). E a União Europeia que utiliza a cooperação
descentralizada para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável nos
países em desenvolvimento, conforme o EUR – Lex, lei e publicações da Europa. A
mudança de paradigmas das últimas décadas aponta que os problemas
demandados de fato, pelos municípios, não podem ser sanados atualmente somente
pelo Estado nacional devido à sua capacidade de atuação. Em vista disto Figueira
(2011) argumenta que:
A política externa dos Estados está desenhada para aspectos macro da
Nação, também conhecido, como interesse nacional, ficam os
interesses locais sem opção de atrair o desenvolvimento mediante a
inserção internacional. Foi em decorrência dessas necessidades e
possibilidades resultantes de um mundo globalizado e interdependente
que os governos subnacionais (municípios e Estados) passaram
também a atuar no plano internacional, seja mediante a atração de
investimentos externos, seja em processos de cooperação. Assim, além
de acordos, processos de irmanação, pactos com seus pares, os
governos subnacionais também atuam na formação de redes
transnacionais de cooperação fundamentadas pelo princípio da
horizontalidade e da descentralização. A busca por objetivos
complementares e troca de experiências, informação e resolução de
problemas comuns às localidades provocaram o estreitamento nas
relações desses atores, caracterizando a difusão dos tradicionais eixos
de poder e a descentralização de competências.
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De acordo, com o livro lançado em 1977, pelos autores Robert Keohane e
Joseph Nye, Power and Interdependence: Word politcs in transitions6, tinham a
intenção de averiguar as transformações da política mundial. Os teóricos da
Interdependência complexa consideravam por objetivo esclarecer a conjuntura
contemporânea delineada e orientada pela modificação dos atores e de seus
interesses na esfera internacional. Segundo Keohane e Nye a conduta dos Estados
nacionais é sugestionada e sugestiona outros Estados. A interdependência complexa
causa uma relativa perda de autonomia para os Estados nacionais nas suas
resoluções, mas não na supressão de sua soberania.
Em Outras palavras Barros 2009, dia que, “a participação dos governos não
centrais no sistema internacional é parte deste amplo processo de redefinição do
papel do Estado Nacional e das relações internacionais que implicam em novas
formas de cooperação e em novas demandas ao poder local a partir de uma maior
descentralização das competências estatais”.
Uma vez identificada a cooperação descentralizada parte-se para o conceito
de paradiplomacia. Em decorrência da atuação externa dos governos subnacionais e
ao designar atividades diplomáticas realizadas por atores não centrais nas Relações
Internacionais Soldatos (1990), definiu o conceito de paradiplomacia. A busca pelo
crescimento da competitividade, pelo desenvolvimento social e econômico
constrangeu o sistema internacional a fragmentar as fronteiras e debilitar o aparato
estatal. Nesse sentido Lessa afirma que:
Em parte, a paradiplomacia se explica como uma política deliberada de
delegação de responsabilidades em face da crescente complexidade dos
assuntos que afetam regiões fronteiriças e das especificidades dos
interesses locais. Os governos centrais têm-se defrontado amiúde com
insuficientes recursos, conhecimentos e flexibilidade para dar conta
daquelas realidades. Há também quem aponte o crescente envolvimento de
governos não-centrais em política externa como indício de um declínio da
confiança depositada nos governos centrais. (LESSA, 2002, Pg. 26).

A intervenção progressiva das autoridades subnacionais que excede as
6

KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph. Power and Interdependence. 3a Ed. New York: Longman,
2001. 334p.
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divisas do Estado é chamada por Fry (1996) de globolocalismo,
nesta definição estão compreendidas 10 coeficientes: 1) proteção e reforço
das coletividades locais, em uma época de ligações transregionais; 2)
necessidade e busca de receitas mais elevadas; 3) contraponto às
assimetrias e desigualdades no âmbito do sistema nacional; 4) maior
acessibilidade em matéria de estabelecimento de ligações internacionais; 5)
preocupação eleitoral; 6) ampliação progressiva das esferas de ação dos
comitês regionais; 7) internacionalização crescente da população; 8)
protecionismo; 9) defesa de certos princípios de moralidade internacional; e
10) incertezas com relação à interpretação de dispositivos constitucionais.
(Fry 1996, pg. 42).

Um método conflitante segundo aponta Figueira, é com a diplomacia central
“cujo propósito direciona-se para a efetivação de ações no plano externo, que visem
angariar o desenvolvimento local com a cooperação internacional”. Figueira também
indica:
Que o grande problema identificado pelo governo central brasileiro com
a crescente busca pela inserção internacional dos Estados e municípios
é a possibilidade dessas atividades descaracterizarem a política
externa. Isso porque o movimento de inserção internacional de atores
estatais, que não o Estado nacional, estabelecendo acordos, contatos e
parcerias com entidades públicos ou privadas sem o devido limite de
atuação, poderia acarretar descontinuidades, paradoxos e contradições
com o próprio modelo de inserção internacional do pais. Cabe a
ressalva de que a Constituição brasileira de 1988 preserva a
centralidade na formulação e nas decisões da política externa em
âmbito federal, ou seja, é competência privativa do Estado estabelecer
definir suas relações com os demais Estados e organizações
internacionais. No entanto, essa mesma Carta Constitucional tornou
cláusula pétrea o federalismo brasileiro, estendida para os Estados e
municípios, cujas premissas estão fundamentadas na autonomia
jurídica, política e administrativa. (Figueira, 2011).

Entretanto a autora afirma que “dessa forma para compreender o exercício
da paradiplomacia, é necessário analisar as bases constitutivas do federalismo
brasileiro e o impacto dessa descentralização de competência no campo da política
externa”. No que concerne o teor internacional os Estados e municípios podem
valer-se diretamente das esferas econômicas através do que é convencionado no
artigo 52, inciso V, da Carta Constitucional. (Figueira, 2011).
Assim, tendo visto no presente capítulo a paradiplomacia e conhecendo a
forma de atuação dos governos subnacionais e seus atores, será identificado no
capítulo 5 as propostas para economia criativa em Porto Alegre.
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5 PORTO ALEGRE UMA CIDADE COM VOCAÇÃO PARA A ECONOMIA DA
CULTURA
O

presente

capítulo

pretende

demonstrar

uma

oportunidade

de

desenvolvimento através da economia da cultura na cidade de Porto Alegre, que
possui inúmeros centros de cultura como a Usina do Gasômetro, o Hospital
Psiquiátrico São Pedro (HSPS), Vila Flores, Inovapoa, Pólo de Economia Criativa 4º
Distrito, entre outros empreendimentos de sucesso que tem como centro de
desenvolvimento a cultura, criatividade e inovação. Assim a cidade de Porto Alegre
contempla atividades inseridas dentro da indústria criativa.
De início, é importante destacar, conforme a Consultoria da UNESCO junto à
Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, no estudo sobre os
pequenos territórios criativos brasileiros, que é imperioso criar uma coleção de leis e
normas que garantam o desenvolvimento dos pólos e dos projetos que envolvam a
economia criativa, sendo recomendável:
Os marcos legais nos âmbitos municipal, estadual e federal, que venham de
encontro a institucionalização e fomento do pólo, tais como leis de incentivo
para isenção de IPTU, ITBI, ISSQN e/ou ICMS, ações legais de proteção ao
patrimônio como tombamentos ou outras.

Cabe levantar a questão das imagens do espaço público “tais como
sinalizações turísticas, investimentos na melhoria da malha viária, transporte urbano,
segurança, acessibilidade e/ou outras iniciativas”. (Lima, 2012).
Nesse sentido, sugestiona-se a criação de novos pólos de Economia Criativa
em Porto Alegre. Existem muitos locais pertencentes aos governos e órgãos
públicos que estão desativados, que podem servir de instalação aos pólos, para
desenvolver a economia local ou da região. Um destes locais de importante
relevância Histórica é o Cais do Porto. Atualmente, ele está arrendado por 25 anos à
uma empresa de iniciativa privada, que tenta a revitalização do local com
contrapartida econômico - especulatória, mas não consegue desvencilhar-se dos
tramites legais por não entregar aos órgãos competentes garantias e contratação de
seguro. Movimentos sociais questionam e tentam reverter a concessão da área por
se tratar aos “olhos do povo” patrimônio da humanidade. Um bem material que
possui importância cultural, arquitetônica e estética para a sociedade. Sua
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restauração possibilita a manutenção das características originais. Os órgãos
responsáveis por esta definição de regras e proteção dos patrimônios da
humanidade são no Brasil o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), e na arena internacional a UNESCO.
Movimentos de mobilização social semelhantes há algumas décadas atrás
mobilizaram a população e mantiveram áreas de uso público como o “atual Parcão
(bairro Moinhos de Vento), o próprio Mercado Público (década de 1970) e a Usina do
Gasômetro (década de 1980)”. (Jornal do Comércio, edição de 20/04/2015).
É oportuno lembrar que modificar a área em complexos de shopping center,
torres de escritórios, estacionamentos, hotéis e centro de eventos, prejudicariam
ainda mais a mobilidade urbana. O movimento social Cais Mauá de Todos, mobiliza
a

sociedade

para

discutir

outras

possibilidades

que

não

provoquem

a

descaracterização do local.
Desta forma, cooperando para estas mudanças paradigmáticas na economia,
na cultura, na história da nação Rio Grandense e do Brasil, sugere-se nesta
monografia a incorporação do Pólo Criativo no Cais do Porto Mauá como propulsor
da inovação e na luta contra a erradicação da pobreza da cidade.

5.1 INICIATIVAS RELEVANTES PARA O CAIS DO PORTO MAUÁ COMO PÓLO DE
ECONOMIA CRIATIVA

O que fundamenta a maior parte das iniciativas é quebra do paradigma industrial
e na emergência de um mundo pós-capitalista desafiando ás lógicas de mercado. Os
pólos criativos surgem como resposta a sucessivas crises financeiras mundiais e
constantes rebaixamentos de notas de créditos em longo prazo para moedas
estrangeiras especialmente no Brasil.
Agencias de risco como Standard & Poor's, Moodys, Fitch Ratings classificam os
países de acordo com os perigos do mercado, tanto econômicos como sociais e
políticos, para investidores nacionais ou estrangeiros de todo mundo à aplicarem seus
dinheiro7.

7

Do G1. Entenda o que é grau de investimento. G1 Economia. 24/03/2014. São Paulo. Disponível
em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/entenda-o-que-e-grau-de-investimento.html >.
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Austin Rating é uma agência classificadora de risco de crédito de origem
brasileira. Foi a primeira empresa nacional a conceder ratings no Brasil8. Ela rebaixou a
classificação brasileira para BB+, em 23/07/2015, pela redução da meta fiscal do
governo e” contínua piora dos resultados das contas públicas, com destaque para o
baixo nível de superávit primário, que é incapaz de reduzir ou neutralizar o avanço do
endividamento público [...] quando os gastos são maiores que as receitas, considerando o
pagamento de juros da dívida pública”. 9

Portanto uma das primeiras iniciativas a serem implantadas é o Banco do
Tempo que trabalha com o tempo ao invés de dinheiro. Dessa forma, torna-se muito
relevante adotar o seguinte sistema:

Organização de trocas solidárias que promove o encontro entre a oferta e a
procura de serviços disponibilizados pelos seus membros. No Banco de
Tempo troca-se tempo por tempo; todas as horas têm o mesmo valor e quem
participa compromete-se a dar e a receber tempo.
Na prática, funciona deste modo: quando um membro do Banco de Tempo
precisa de um serviço, contacta a sua agência, que procura um outro
membro que o possa realizar. Realizado o serviço, quem o solicitou passa
um cheque de tempo. O membro que prestou o serviço deposita o cheque,
que é creditado na sua conta, e poderá obter serviços disponibilizados por
qualquer outro membro. (Banco do Tempo, On- Line).

Nas relações de boa vizinhança, muitas das pessoas não possuem tempo ou
habilidades para fazer certas tarefas do lar e até mesmo profissionais. O Banco do
Tempo reduz a solidão, promove a colaboração entre pessoas de diferentes
gerações e origens, contribui para a construção de uma cultura de solidariedade e
para o estabelecimento de relações sociais mais humanas e igualitárias, valoriza o
tempo e o cuidado dos outros, estimula os talentos e promove o reconhecimento das
capacidades de cada um (a).
No Banco do Tempo, a unidade de valor é a hora, todas elas tem o mesmo
valor, não há serviços mais valiosos do que os outros, há obrigatoriedade todos os
membros tem que dar e receber tempo.
A segunda iniciativa é a criação de moedas social dentro das comunidades,

8
9

Acesso em: 29 abr. 2015.
Disponível em: < http://www.austin.com.br/Austin/Empresa>. Acesso em: jun. 2003.
Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/brasil-perde-grau-de-investimentoem-classificacao-de-agencia-de-risco-local.html >. Acesso em: jul. 2015.
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isentas de tributos. Conforme o Banco Central elas são:
Criados e administrados pelos usuários, por meio de organizações sem fins
lucrativos, com fundamento em relações econômicas de cooperação e
solidariedade dos participantes, independentemente do exercício de
qualquer forma de intermediação financeira. São consideradas moedas
complementares. Podem ser utilizadas como instrumentos de políticas
públicas de finanças solidárias porque são compatíveis com a política
monetária sob a responsabilidade dos bancos centrais.10

A terceira inicitiva é crowdfunding. Completamente criativo, é um banco da
coletividade, no qual empréstimos e financiamentos são obtidos por empresas e
pessoas sem a interseção dos bancos e agentes financeiros. (Consumo
colaborativo, on-line). Banco comunitários de desenvolvimento. “Práticas formais e
informais de cooperação econômica entre participantes ligados por laços de
proximidade e interesses comuns”.11
A quarta iniciativa é o Coworking - altamente inovadora é uma maneira
alternativa de labor, o seu crescimento é sem precedentes na história, seu espaço
de trabalho é comunitário, encaixa perfeitamente no mundo atual identificando
mobilidade, conectividade e inter-relacionamentos. Procurado por pequenas
empresas, startups, free lancers e empreendedores individuais é uma excelente
oportunidade para reduzir custos e tornar-se mais produtivo.
A quinta iniciativa o Turismo Cultural. Essa prática é fundamental para para o
desenvolvimento

socioeconômico

do

país.

Formar

destinos

indutores

de

desenvolvimento turístico regional - O turismo desempenha uma função importante
na combinação de iniciativas de geração de lucro com a promoção do diálogo
intercultural. Após

décadas

do

chamado

“turismo

de

massas”,

se

está

experimentando uma renovação do turismo em busca de autenticidade, motivado
pelo desejo de descobrir a outras pessoas em seu entorno natural, social e cultural.
O chamado “turismo cultural”, que compreende determinadas formas de turismo
religioso e do turismo vinculado a lugares do patrimônio mundial, pode contribuir a
promover o entendimento cultural ao situar os outros em seu entorno natural e
conferir mais profundidade histórica a outras culturas. Em convergência com os
projetos de Turismo Comunitário e Cidades do Turismo de Experiência, a
institucionalização de territórios criativos envolve as comunidades nos processos.

10 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/microFinancas/arquivos/horario_arquivos/apres_116.pdf
11 Disponível em:< http://www.bcb.gov.br/pre/microFinancas/arquivos/horario_arquivos/apres_116.pdf>.
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A sexta iniciativa é a do áudio Visual - montar uma indústria de cinema fora do
eixo Rio- São Paulo. À exemplo de Bollywood na Índia, trazer a cooperação técnica
entre os dois países. Capacitar e desenvolver novos modelos de negócio Montar
escolas de cinema e de audiovisual e incubadoras. Capacitar empreendedores com
fins de geração de emprego e renda, através da Secretaria do Áudio Visual (SAV),
além de incentivar artes como cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravura,
artesanatos, fotografia, e arquitetura.
A sétima iniciativa pode tomar como exemplo a contribuição citada por Lima
(2012, pg. 30), onde:
O bairro Vila Madalena, em São Paulo/SP, que concentra em um pequeno
espaço geográfico – aproximadamente 89 ha - características que o tornam
um misto de diversas vivências, concentrando atividades cívicas, culturais,
institucionais e comerciais, que proporcionam pontos de encontro, quer
formais quer informais. Nele instalaram-se uma imensa variedade de ateliês,
galerias, cinemas, bibliotecas, museus, estúdios, lojas, restaurantes, bares,
cafés, organizações não governamentais, associações, praças e becos.

Outras iniciativas como teatro, manifestação tradicional popular, cineclube,
dança, musical, orquestra, banda, coral, associação literária, capoeira, circo, escola
de samba, bloco carnavalesco, livrarias, arquivos, salas de espetáculos, centro
cultural, ginásios poliesportivos, praças de uso cultural, design como: interior,
gráfico, moda, joias, brinquedos e produtos especiais. Novas mídias como softwares
empresariais, jogos educacionais e /ou de entretenimento eletrônicos, jogos virtuais,
conteúdos criativos digitais (web sites), publicidade, pesquisa e desenvolvimento
criativos, lazer, entretenimento, gastronomia, gestão da cultura e escola náutica para
crianças de baixa renda.
A oitava iniciativa é o estímulo e incentivo à reciclagem de resíduos sólidos
como matéria-prima de produtos criativos.
A nona uma horta vertical com compostagem orgânica recolhida na cidade, e
seus insumos utilizados no restaurante popular criado no local.
A décima iniciativa assinala a instauração do selo cultural do Mercosul onde o
ministro de Culturas e Turismo do Estado Plurinacional da Bolívia, Marko Machicao,
considera que:
Outro ponto muito importante é a criação do Selo que
permita a circulação de bens culturais, de artes dos nossos
músicos e artistas, em geral, o Selo permitirá aos países,
mais fácil acesso aos bens de diferentes países mostrar e se
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torna uma maneira de também de fortalecer essas culturas".
(Plano Nacional da Cultura, 2015).

E as demais iniciativas listadas abaixo conforme o Plano da Secretaria da
Economia Criativa (2014), distribuídos conforme a competência de suas secretarias:
Divulgação, circulação, troca e venda de produtos culturais/ criativos por
meio de mídias alternativas livres e Rádios Comunitárias. Núcleos de
cidadania, residências criativas, intercâmbio. Formação e qualificação de
profissionais atuantes em empreendimentos e negócios voltados para o
desenvolvimento de jogos eletrônicos e novas mídias. [...] Formulação de
ação de promoção das escolas técnicas de cultura e cidadania.
Desenvolvimento de Fashion Films, por meio de editais, para os principais
eventos de moda no Brasil, estimulando a convergência de linguagens.
Realizar o encontro sobre cidades criativas da América do Sul e o Seminário
Internacional sobre Economia Criativa. Realizar diálogos Setoriais BrasilUnião Europeia. Fazer intercâmbio, ações bilaterais e cooperação técnica
com os Países de Língua Portuguesa (CPLP). Desenvolver ações de
cooperação e intercâmbio com o Reino Unido, tendo como ponto focal o
British Council Brasil, no âmbito de entendimentos anteriores por ocasião da
visita do vice primeiro ministro britânico ao Brasil. Estudar a implementação
de birôs de exportação de música, a partir da experiência francesa. Estudar
modalidades de residências criativas e possibilidades de firmar acordos
bilaterais nessa área, a partir de proposta da Colômbia. Desenvolver
programas de capacitação profissional com vistas à inserção no mercado de
trabalho artistas e demais profissionais criativos. Articular o Programa de
Mestres e Ofícios relacionado inicialmente aos mestres da capoeira com o
Edital Viva Meu Mestre. Construção de fórum de investidores para o setor
cultural com o apoio dos governos estaduais. Investir em formação
profissional a exemplo da Escola Binacional de Restauro (Brasil/Uruguai na
cidade de Rivera).

Todas estas alternativas representam uma fonte de crescimento econômico,
empregabilidade e participação na economia global.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os objetivos do milênio, as parcerias mundiais se alinhavam
tanto nos setores econômicos e sociais. Para tanto, as cooperações técnicas e
financeiras são os instrumentos para alavancar o desenvolvimento nos países
emergentes. Ao analisar a economia criativa, fica claro que ela se torna uma forma
inovadora de atingir o desenvolvimento e o crescimento econômico local, regional e
até mesmo global por meio da sociedade do conhecimento e da cultura. Levando se
em conta o que foi observado, as comunidades são carentes tanto de acesso
educacional, quanto econômico e social, tornando-se desiguais, acentuando assim a
perda de competitividade.
Para Porto Alegre explorar a economia criativa falta políticas públicas e
espaços para desenvolver os Pólos Criativos, desenvolvendo assim instituições e
regimes capazes de avançar com as metas coletivas.
Em virtude do que foi mencionado, os ambientes criativos promovem a
inclusão social, fortalecem a inovação, o desenvolvimento social, o aumento de
capital humano, a competitividade e reduz as vulnerabilidades sociais. E que
somente a sinergia das empresas com as comunidades, e poder público, as
organizações da sociedade civil e as Internacionais podem reduzir a pobreza e
acabar com as vulnerabilidades. Por tudo isso, a atração das políticas públicas para
os pólos criativos é o meio eficaz para impulsionar a inovação e o desenvolvimento.
Na presente pesquisa fica evidente e se confirma a hipótese levantada que o
ambiente educacional e cultural absorve o núcleo cultural e integra de forma criativa
a comunidade, empresa e poder público.
Em virtude do que foi mencionado no primeiro capítulo, fica evidente a falta
de uma coleta de dados mais significativa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística em relação aos empreendedores informais e uma varredura acerca dessa
coleta em outros estados e municípios brasileiros, não somente nos principais
capitais. Fica registrado que existe um veloz crescimento do PIB se os investimentos
e as políticas públicas forem direcionados de maneira eficaz, suas estimativas na
atualidade denotam um crescimento de 15,7%, percentual esse maior que toda
economia da região sul, uma média de crescimento do conjunto de bens e serviços
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maior que a taxa básica de juros da economia brasileira (SELIC), definida a cada 15
dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM).
Em uma análise referente ao capital intelectual só pode-se obter vantagens
comparativas quando conseguirmos investir maciçamente na fundamental matéria
prima que desenvolve a inovação e a criatividade: a educação. O conhecimento e as
informações necessárias tornam pessoas e países altamente competitivos, somente
desta forma é possível desenvolver experiências exitosas e tornar as pessoas
participativas através da cidadania.
Nos capítulos seguintes, percebe-se uma intervenção ainda incipiente do
Estado para a satisfação das necessidades da população, sendo necessário haver
um maior diálogo com as governanças. Reitera-se que será necessário para
desvencilhar- se dos resquícios da crise e da inflação, alavancar a economia, e
seguir o exemplo da União Europeia, onde gradativamente os gastos públicos na
economia criativa evidenciam um desenvolvimento progressivo nos setores criativos
em relação aos PIBs das demais atividades do setor econômico, em alguns países
perdendo em uma margem mínima, apenas para o setor imobiliário.
Para haver alta competitividade há que se constituir um conjunto coerente de
investimentos planejados neste novo modelo de economia. Para tanto, os acessos
aos financiamentos estão disponíveis o que falta são projetos para captá-los. Os
pólos criativos são empreendimentos focados na cultura, nele são desenvolvidas
atividades que irão substituir o acesso à recursos naturais, e as antigas indústrias,
agregando valor ao capital intelectual (aplicado nos processos, produtos e serviços),
e a co-criação.
Essa conjuntura é visualizada através da interatividade entre a cooperação
descentralizada, a paradiplomacia das redes e seus mecanismos de inserção
competitiva,

à

exemplo

da

Rede

Mercocidades.

Não

requerendo

mais

intermediários, destacando assim, a horizontalidade das hierarquias. Em Porto
Alegre não se observa polos criativos disseminados nos bairros, a maioria da
população carente não se beneficia com a economia criativa. Se caracteriza um
abandono sócio, econômico e cultural para essas áreas. E sinaliza-se a movimento
apenas no centro histórico.
Novos tempos estão chegando e a sinergia entre política e o povo
transformará a sociedade encaminhando o país para novos rumos. Na direção de
uma metamorfose histórica dada através da cooperação em todos os níveis.

68

Compreende-se que a política internacional já é determinada à nivel
municipal, estadual e provincial e seus analistas de Relações Internacionais
trabalhem conjuntamente com os entes subnacionais. Sendo os paradiplomatas
condutores dos propósitos, para auferir ações e estabelecer acordos com máxima
visibilidade no plano externo e a implantação do referido polo. Logo criatividade e
inovação são as grandes riquezas e as vantagens competitivas deste século. Este
trabalho proporcionou a visão de que a concepção de negócios criativos e
inovadores principalmente quando inserido nas comunidades carentes atinge os
objetivos do milênio que promove o desenvolvimento social e a competitividade
empresarial, capacitando o país e projetando sua identidade cultural.
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