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Apresentação 

Este conjunto de estudos tratam do resultado de Consultoria da UNESCO 

junto à Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil e tem 

como finalidade apresentar um estudo preliminar e conceitual sobre Pólos 

Criativos, buscando bases de pensamentos e experiências no contexto nacional e 

internacional, e a partir de referências bibliográficas e de análises de alguns casos 

observados em primeiro momento que visam auxiliar na conceituação que ora 

propomos a ser observada e discutida junto ao Ministério da Cultura. 

 No presente trabalho, buscamos realizar uma vasta pesquisa referencial e 

conceitual mais alicerçada em documentos bibliográficos, artigos acadêmicos e 

apresentações de experiências realizadas por pessoas de renomado conhecimento 

internacional, uma vez que este tema, por ser ainda incipiente, tantos nos campos 

acadêmicos como nos setores pragmáticos da atividade criativa brasileira e 

internacional, carece de publicações e outros estudos mais aprofundados. 

Ainda para melhor embasamento de nosso estudo, observamos inicialmente a 

evolução histórica que nos traz à atualidade o conceito de Economia Criativa, 

partindo desde o reconhecimento da cultura enquanto produto de consumo, 

passando pela identificação da indústria cultural até chegarmos ao atual e ampliado 

escopo que trata a Economia Criativa enquanto setor não somente relacionado ao 

campo da cultura e da arte, mas em um aspecto bem mais abrangente que envolve 

outras áreas produtivas da criatividade humana. 

Outro aspecto que tratamos neste trabalho pretende definir sobre qual 

conceito de desenvolvimento tratamos ao o relacionarmos com a necessidade de 

fomentar a atividade criativa em nosso país. Nesta busca, analisamos conceitos de 

desenvolvimento que se encontram em permanente discussão e através de suas 

leituras esperamos poder contribuir para que esta equação seja a mais positiva 

possível no sentido de sua efetividade, uma vez que toda que qualquer política 

pública, seja qual for sua esfera de atuação, seja qual for sua forma de 

governança, deverá buscar o desenvolvimento como seu intuito primordial. 

Mesmo através desta junção de pensamentos, mesmo buscando a definição 

deste conceito para uma definição de Pólos Criativos a partir da gama de 

informações e subsídios já mencionados, acreditamos que ele próprio encontrar-

se-á em constante construção por relacionar-se a uma atividade humana e, como 
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tal, orgânica em seu pensar, agir, refletir e repensar. Em paralelo, também 

apostamos que a própria Economia Criativa deverá desde os tempos atuais ir-se 

firmando através de sua existência, experimentações e reconhecimento, enquanto 

um conceito e uma realidade ampla e em expansão, tal como acreditamos ser: 

multidisciplinar no campo do conhecimento; transversal no sentido da sua 

governança e dinâmica no aspecto das realidades sociais e econômicas. 

Ainda complementando estes estudos, foram apresentados trabalhos  

contendo propostas metodológicas para identificação de experiências de Pólos 

Criativos brasileiros, e realizado levantamento de dados e análise em 07 potenciais 

pólos criativos indicados pela Secretaria de Economia Criativa  do MinC, a partir da 

sinergia de ações com os equipamentos denominados Criativas Birôs a serem 

instalados por esta Secretaria, sendo eleito uma representação por região 

brasileira. Neste momento poderemos contrastar o conceito inicialmente pensado 

com as realidades já existentes estruturadas ou não, mas reconhecidas como tal 

no Brasil.  

Como quarto e último Capítulo, finalizando nossa consultoria, apresentamos 

uma proposta de plano com ações estratégicas para reconhecimento e 

consolidação de Pólos Criativos no Brasil, a ser discutida junto aos órgãos públicos 

competentes e a sociedade civil, uma vez que acreditamos ser este o caminho para 

a efetiva realização de um plano estratégico de ação pública. 

Este trabalho busca colaborar com a construção de uma proposta política 

para a Economia Criativa no Brasil, visto que trata-se de um setor de 

reconhecimento institucional relativamente novo no governo federal e que partiu do 

Ministério da Cultura/MinC a iniciativa de criação de uma pasta específica para 

tratar deste assunto, a Secretaria da Economia Criativa. E, neste sentido, 

buscamos realizar esta atividade em colaboração com o próprio Ministério da 

Cultura e procuramos atuar em parceria, uma vez que temos em comum o desafio 

de apresentar novas proposições, apontar novos caminhos e colaborar para a 

condução a novas soluções que identifiquem e potencializem o Brasil como o que 

ele efetivamente já o é: um país criativo por natureza e por excelência.  

Selma Santiago 

Ms. em Gestão Cultural – Universidade de Barcelona 

Especialista em Gestão de Produtos e Serviços Culturais – Universidade Estadual do Ceará 

santiago_selma@yahoo.com.br 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDO PRELIMINAR E CONCEITUAL SOBRE PÓLOS CRIATIVOS 

 NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

O PERCURSO ATÉ A ECONOMIA CRIATIVA 

 

Das políticas culturais à necessidade da Economia da Cultura 

Para uma melhor compreensão do conceito que buscaremos definir no 

presente trabalho tentaremos inicialmente 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. Tais reflexões históricas perpassaram também pela definição de 

políticas públicas para cultura, em paralelo ao estudo e definição da idéia do uso da 

cultura com a intenção de interferir nas atitudes de consumo, pensamento e 

decisão política das pessoas, e o próprio reconhecimento da comunicação de 

massa desenvolvido pela Escola de Frankfurt, como no conceito de indústrias 

culturais apresentado por Adorno. “Não se trata nem das massas em primeiro 

lugar, nem das técnicas de comunicação como tais, mas do espírito que lhes é 

insinuado, a saber, a voz de seu senhor. A indústria cultural abusa da consideração 

com relação às massas para reiterar, assinar e reforçar a mentalidade destas, que 

ela toma como dada a priori e imutável.” (Adorno, em Cohn, 1994:93)1 

A partir deste uso econômico e comunicativo da cultura e sua influência na 

vida da sociedade ocidental, o reconhecimento da importância da economia e das 

políticas culturais começaram a ter outro grau de relevância a nível internacional, o 

que associa-se ao conceito de desenvolvimento. O fato que valida esta 

preocupação a nível mundial é a Conferência Intergovernamental dos Aspectos 

Institucionais, Administrativos e Financeiros da Política Cultural, da UNESCO, em 

1970 na cidade de Veneza (Itália), baseada num documento primordial para as 

políticas culturais, Cultural policy: a preliminar study (UNESCO, 1970).  

A Conferência deu lugar a uma série de estudos que geraram outros relatórios 

de políticas culturais dos países membros em todos os continentes. A questão 

cultural passava do nível local ao mundial, resultando na criação da Comissão 
                                                           
1 ADORNO, Theodor W. A Indústria cultural. Em COHN, Gabriel (org.) Coleção Grandes Cientistas Sociais. 

Ática, São Paulo, 1994 
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Mundial do Desenvolvimento Cultural, pela UNESCO em 1992, e desde então, 

cada vez mais os governos, políticos, empresários, intelectuais, artistas e 

acadêmicos pensaram na importância da política e da gestão da cultura. 

Como no Relatório Nossa Diversidade Criativa (UNESCO, 1997), a ampliação 

da importância das políticas culturais e da Economia da Cultura está vinculada ao 

consumo de massas e à construção da identidade cultural, mas a tendência já é, 

desde então, de ampliar também este conceito a uma política que considere a 

cultura algo mais que um produto: “La gama de manifestaciones que los gobiernos 

consideran relevantes para sus políticas culturales se ha ampliado durante los 

últimos años, a medida que la producción y la demanda de bienes artísticos 

destinados al consumo de masas se  ha extendido, junto con la conciencia de que 

muy diversas formas de expresión cultural moldean la identidad cultural.” 

(UNESCO, 1997:278)2 

Numa tentativa sócio-antropológica de definir o conceito do que é uma política 

cultural, o Dicionário crítico coordenado por Coelho (1997) 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)3 

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 interrelacione 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 

                                                           
2 Diversos autores, Informe Nuestra Diversidad Creativa.  UNESCO, 1997  
3 COELHO, Teixeira. Dicionário crítico da  política cultural. Ed. Iluminuras, São Paulo, 1997 
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desenvolvimento local requer a imbricação entre as políticas culturais e as demais 

políticas públicas “sociais, econômicas, educativas, ambientais e urbanísticas”. 

(AGENDA 21)4 

Neste sentido, o conceito inicialmente econômico usado para a definição das 

políticas públicas de cultura sofreu grandes mudanças, principalmente quando 

estabelece novos paradigmas do âmbito de influência da cultura em outras áreas 

da sociedade. Nesta linha encontra-se o pensamento de Montiel (2003): “Não se 

trata apenas do desenvolvimento da cultura para o próprio setor cultural, senão que 

a cultura seja a alavanca, o ponto de apoio, para atingir objetivos no plano do 

desenvolvimento econômico, social e cultural. Nessa estratégia de luta contra a 

pobreza, é imperativo superar uma visão “elitista” e “culturalista” para adotar um 

enfoque mobilizador da energia criativa da sociedade em termos produtivos e 

empresariais. Há que se irrigar a criatividade da arte e da cultura para a educação, 

a política, a economia e a ciência.” (Montiel, 2003:167)5 

Outro aspecto que procuramos ressaltar em nosso trabalho é a importância 

das realidades culturais próprias de cada sociedade, onde desacreditamos na 

generalização de processos e procedimentos para estabelecer propostas de 

desenvolvimento que sejam um padrão. Tampouco nos indicadores que possam 

mensurar e qualificar o nível de consumo cultural de determinadas comunidades, 

como a exemplo de índices de desenvolvimento cultural internacionais, baseados 

na quantidade de livros por residência. É evidente que em uma família 

tradicionalmente “educada” através do sistema formal de escolas, a quantidade de 

livros é naturalmente maior que em outra família que obteve na educação informal 

conhecimentos para além dos livros que estão embasados na cultura oral, no 

conhecimento não acadêmico. Questionamos qual importância pode ter a pergunta 

sobre a quantidade de livros existente na residência de um poeta popular 

reconhecidamente genial e analfabeto como Patativa de Assaré, um brasileiro 

reconhecido por sua poesia de raiz e por seu legado de conhecimento e criação 

literária que refletiu a vida do povo nordestino brasileiro.  

Bonet (1995) nos auxilia a compreender a importância do devido 

reconhecimento das culturas locais, não só pelas suas especificidades 

antropológicas, mas também no sentido de valorizar sua participação na 

                                                           
4 Agenda 21 da Cultura, princípio 10. Disponível em www.barcelona2004.org 
5  MONTIEL, Edgar em Políticas culturais para ou desenvolvimento: uma base de dados pára a cultura. 

UNESCO, Brasília, 2003. 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          8                       

elaboração de políticas culturais que considerem as características próprias de 

cada realidade: “Se coincide que la acción pública cultural requiere una 

organización descentralizada para ser llevada a cabo, tanto por la necesitad de 

aproximar la elaboración y aplicación de la política cultural  a la realidad social, 

como por el hecho que la descentralización garantiza mejor la conservación y el 

desarrollo de la diversidad cultural al conferir a las comunidades territoriales 

(naciones, regiones, ciudades) un poder de decisión sobre cuestiones esenciales 

para su existencia como sociedades con una realidad cultural propia”. (Bonet, 

1995:36)6 

Daí para o reconhecimento das especificidades culturais locais para  o 

despertar de uma nova sociedade de consumo de bens intangíveis foi um passo 

inevitável, visto que a partir da globalização econômica e do uso de novas 

tecnologias, inserir-se no mercado mundial não era somente uma opção, mas uma 

estratégia de sobrevivência, que observamos já com alguns resultados na 

atualidade brasileira, como previu Tolita. “Ora, a globalização é um fenômeno 

contraditório que, pela competição que pressupõe e amplia, contribui para 

revitalizar a reflexão sobre a cultura de cada país como fenômeno simbólico distinto 

num universo de mercadorias padronizadas. O surgimento do Brasil no concerto 

das grandes potências mundiais apenas confirma essa regra, e sua vontade de 

crescimento só a tornará ainda mais explícita.” (Tolila. 2007:12) 7 

Corroborando ainda mais com a valorização da cultura enquanto bem 

estratégico nos dias atuais, Miguez nos afirma quanto à importância fundamental 

da cultura e de sua transversalidade nas relações que movem os universos da 

criação, produção e fruição. “É que os múltiplos enlaces que o campo da cultura 

tem vindo a estabelecer, de forma cada vez mais intensa, profunda e 

particularmente, transversal com as mais variadas dimensões da vida em 

sociedade, remetem a cultura a uma posição de indiscutível centralidade no mundo 

de hoje.” (Miguez. 2007:95)8 

Ainda reconhecendo os aspectos identitários para a construção da economia 

da cultura, Carlos e Pitombo pontuam estas diferenças com a expressão economia 

simbólica. “O comércio das “diferenças” ganha relevância, expressando-se como 

                                                           
6 BONET. Lluís. Diversitat cultural i polìtiques culturals a Europa. Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1995 
7 Tolila Paul. Cultura e economia : problemas, hipóteses, pistas; tradução Celso M. Pacionik. — São Paulo : 
Iluminuras : Itaú Cultural, 2007 
8 MIGUEZ, Paulo in Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares – org. Gisele Nussbaumer. 
Salvador: EDUFBA, 2007 
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um dos vetores mais importantes para a conformação do que hoje chama-se de 

economia simbólica.” (Campos e Pitombo. 2010:36)9 .   

Como nos afirma Leitão, cultura e desenvolvimento estão intrinsecamente 

relacionados a partir da ampliação do conceito de desenvolvimento que nos leva a 

refletir que “a 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). 

Desenvolver, nesse caso, não significaria somente construir obras de infraestrutura 

(tais como saneamento, estradas ou casas), mas passaria, sobretudo, a 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 

comunidade e nas populações envolvidas.” (Leitão, Guilherme e Oliveira. 

2009:127)10 

Tal abrangência de aspectos que passaram a valorar ainda mais os produtos 

culturais forçosamente levaram as políticas do setor a “fazer as pazes” com a 

economia e, a partir de então reconhecer nas ferramentas econômicas, o 

instrumental de inserção para o novo século que se avizinhava, sendo como nos 

remete Ana Carla Fonseca Reis, estratégico para o poder público. “... a economia 

da cultura refere-se ao uso da lógica econômica e de sua metodologia no campo 

cultural. A economia passa assim a ser instrumental, emprestando seus alicerces 

de planejamento, eficiência, eficácia, estudo de comportamento humano e dos 

agentes do mercado para reforçar a coerência e a consecução dos objetivos 

traçados pela política pública.” (Reis. 2007:06)11 

Mesmo assim, e infelizmente como nos informa Getino, os teóricos da 

economia ainda demoraram a se render ao novo campo desta ciência, postergando 

o que já estava sendo reconhecido e difundido mundialmente enquanto Economia 

Criativa: “Os valores reconhecidos pelos grandes ou pequenos teóricos da 

economia se concentrava nos chamados valor de uso ou valor de câmbio, e ainda 

                                                           
9 CAMPOS, Cleise e PITOMBO, Mariella in Percepções: cinco questões sobre políticas culturais. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2010.  
10 LEITÃO, Cláudia, GULHERME, Luciana e OLIVEIRA, Luiz. Org. CALABRE, Lia. Políticas Culturais: reflexões 
sobre gestão. Itaú Cultural. São Paulo, 2010 
11 REIS, Ana Carla F. Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável. Barueri/SP: Manole, 2007. 
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não haviam chegado a descobrir o valor simbólico que está presente nas 

atividades, nos serviços e nas indústrias culturais.” (Getino, 2009:215)12 

Outro pensamento que também auxilia na construção deste conceito 

apresentado por Porta, nos fala de uma Economia Nova, onde a Economia da 

Cultura depara-se, junto às demais economias, aos novos campos tecnológicos: “A 

Economia da Cultura, ao lado da Economia do Conhecimento (ou da Informação), 

integra o que se convencionou chamar de Economia Nova, dado que seu modo de 

produção e de circulação de bens e serviços é altamente impactado pelas novas 

tecnologias, é baseado em criação e não se amolda aos paradigmas da economia 

industrial clássica. O modelo da Economia da Cultura tende a ter a inovação e a 

adaptação às mudanças como aspectos a considerar em primeiro plano. Nesses 

setores a capacidade criativa tem mais peso que o porte do capital.” (Porta. 2008)13  

Já Benhamou nos fala em “nova microeconomia”, na qual a Economia da 

Cultura está inserida, sendo seu desenvolvimento reconhecido a partir dos 

resultados pragmáticos da aplicação das ferramentas da economia em novos 

campos da área, e que a confirmaram no cenário econômico: “Assim desenvolveu-

se a economia da cultura, estendendo progressivamente seu território e seus 

métodos, até obter um reconhecimento institucional (...) três fatores contribuíram 

para esse reconhecimento: o surgimento de uma propensão a gerar fluxos de 

rendas ou de empregos, a necessidade de avaliação das decisões culturais e, no 

plano teórico, a evolução da economia política para campos novos (economia das 

atividades sem fins lucrativos, revisão do pressuposto da racionalidade, economia 

das organizações, economia da informação e da incerteza). A economia da cultura 

torna-se um terreno privilegiado da comprovação empírica de novos progressos: 

toma emprestado suas ferramentas de análise da “nova microeconomia””. 

(Benhamou. 2007:18)14 

Segundo o BNDES - Banco Nacional para o Desenvolvimento Social, este 

segmento da economia é específico por proporcionar um desenvolvimento 

sustentável embasado no reconhecimento de patrimônios tangíveis e intangíveis de 

nossa sociedade. “Por fim, registre-se que a economia da cultura é, ambiental e 

culturalmente, um vetor de desenvolvimento sustentável: não se dá pelo consumo 

                                                           
12 GETINO, Octavio. Anais do II Congresso de Cultura Ibero-Americana – Cultura e Trasnforação Social. 
Ministério da Cultura, Brasília, 2009 
13 PORTA. Paula. ECONOMIA DA CULTURA - UM SETOR ESTRATÉGICO PARA O PAÍS. Ministério da 
Cultura, Brasília, 2008. Disponível em http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/04/texto-sobre-o-
prodec-paula-porta.pdf  
14 BENHAMOU, Françoise. Trad Geraldo  de Souza. A Economia da Cultura. Cotia,SP. Ateliê Editorial, 2007. 
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de recursos naturais, mas por uma combinação de criatividade, diversidade cultural 

e inovação tecnológica; e também preserva para as futuras gerações o capital 

cultural tangível e intangível das sociedades.” (BNDES:09) 15 

Ainda, colaborando com nossa reflexão junto a estes teóricos apresentados 

anteriormente, esclarecemos, como nos 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” (Reis. 2009:25)16 

 

                                                           
15 Diversos. BNDES Setorial 30. Disponível em  http:// www. 
bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3007.pdf  
16 REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da Cultura: Idéias e Vivências. Rio de Janeiro, Publit, 2009. 
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A Economia Criativa para além da Economia da Cultura 

Perpassando por este caminho que traça diferentes posições para as políticas 

culturais, que a partir de sua necessidade fez gestores e teóricos despertarem para 

o desenvolvimento de uma Economia da Cultura, encontramos nos Relatórios e 

Informes do BNDES uma descrição que, por sua vez, já vem tratando de pontuar a 

diferenciação entre a Economia da Cultura e a Economia Criativa, objeto do 

presente estudo. Na recente publicação The economy of culture in Europe, a 

Comissão Européia apresenta dois conceitos que auxiliam a, ao mesmo tempo, 

separar e vincular Economia da Cultura e Economia Criativa. O primeiro desses 

conceitos é o de setores culturais. Cultura aqui, portanto, é entendida como arte, 

que serve assim de parâmetro para a definição de setores culturais. Estes, de 

acordo com a Comissão Européia, englobariam atividades de duas naturezas: 

i)  os trabalhos de arte, que se caracterizam por seu consumo imediato e por 

não terem o objetivo de reprodução em série – por exemplo, pinturas, 

exposições, monumentos e espetáculos; e  

ii) a produção industrial em massa de bens como livros, CDs, DVDs etc., 

produtos de artes como a literatura, a música e o cinema.  

Já nos setores criativos a cultura se torna um insumo para a produção de 

bens funcionais, não culturais. Nesse contexto, a cultura é entendida como algo 

mais amplo do que a arte, acolhendo um conjunto de crenças, costumes, valores e 

hábitos adotados por sociedades ou grupos de pessoas. Esse insumo cultural é 

empregado como fator de diferenciação e mesmo de inovação. Entre outras 

atividades, os setores criativos abarcariam a publicidade, a arquitetura, o design e 

a moda. Em síntese, a distinção que esses dois conceitos fazem, o divisor de 

águas, é entre as atividades que trabalham a cultura e aquelas que utilizam a 

cultura como input à produção de bens e serviços não culturais, que têm funções 

próprias e são gerados com outras finalidades que não a produção artística ou 

cultural.” (BNDES:03 e 04)17    

Segundo o Relatório de Economia Criativa 2008 (UNCTAD, 2008), esta 

economia envolve as cadeias produtivas composta das denominadas indústrias 

                                                           
17 Diversos. BNDES Setorial 30. Disponível em 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set30
07.pdf  
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criativas, discriminadas em quatro categorias: patrimônio, artes, mídias e criações 

funcionais  

Classificação das Indústrias Criativas (UNCTAD) 

 

Ainda segundo a UNCTAD, essas categorias são desdobradas em áreas de 

atividades, associadas tanto aos sítios culturais e às manifestações tradicionais, 

quanto às linguagens artísticas, às mídias e aos serviços relacionados às criações 

funcionais aplicadas. O detalhamento destas áreas de atividades pode ser 

verificado a seguir: 

Patrimônio – sítios culturais (arqueológicos, museus, bibliotecas e galerias) e 

manifestações tradicionais (arte popular, artesanato, festivais e celebrações); 

1. Artes – artes visuais (pintura, escultura e fotografia) e artes performáticas 

(teatro, música, circo e dança); 

2. Mídias – publicações e mídias impressas (livros, jornais e revistas) e 

audiovisual (cinema, televisão e rádio); 

3. Criações funcionais – design (interior, gráfico, moda, jóias e brinquedos), 

serviços criativos (arquitetura, publicidade, P&D Criativos, lazer e 

entretenimento) e novas mídias (softwares, jogos eletrônicos e conteúdos 

criativos digitais). 
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Observamos na proposta apresentada pela Secretaria da Economia Criativa 

do MINC, a adequação no desenho e suas descrições, alterando inclusive o termo 

principal que passa de indústrias para setores criativos, o que amplia seu escopo e 

torna-se a proposta com a qual está sendo desenvolvido o Plano de Trabalho da 

pasta. 

 

Tendo ainda segundo a UNESCO (2009), os chamados Setores Criativos 

Nucleares como parte da irradiação econômica propiciada pelo desenvolvimento da 

Economia Criativa, observamos abaixo as especificações definidas pelo MINC/SEC 

em seu Plano de Atividades,a partir do desenho apresentado anteriormente. 
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A partir destas definições de área de atuação para a Economia Criativa, que 

conta ainda, e como citado anteriormente, com um esclarecimento de 

diferenciações na raiz conceitual para o que vem a ser cultura como divisor de 

águas para melhor conceituação do termo, procuramos através de outros autores 

ampliar este pensamento buscando, sempre, compreender a importância das 

relações intrínsecas entre estas duas economias (da Cultura e Criativa), como nos 

cita Ana Carla Fonseca Reis no Plano da Secretaria da Economia Criativa/MINC: 

“...a economia criativa funde as fronteiras entre a economia da cultura e a 

economia do conhecimento...” (Reis in MINC. 2001:76) 18 

Tão complexa quanto compreender a lógica econômica das “culturas” é 

buscar o ponto de convergência entre o pensamento econômico com o ato criativo 

dos que têm como insumo de trabalho a arte, como bem observa Barbosa: “A 

cultura tem uma relação difícil com a economia. Os agentes culturais sublimam a 

idéia de interesse econômico material em nome da estética pura, das produções do 

espírito e da liberdade criativa. A cultura não tem preço. A genialidade criativa 

justifica qualquer custo. A vida comunitária é enriquecida com as criações culturais. 

                                                           
18 REIS, Ana Carla Fonseca in MINC – Ministério da Cultura do Brasil. Idem anterior. 
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Ao lado disso, há necessidade de entender a cultura e relacioná-la com a 

segurança ontológica, como um modo de ser e se relacionar com o mundo e com a 

comunidade. Esse modo de ser se relaciona com capacidades subjetivas e com 

condições materiais de vida.” (Barbosa in MINC. 2001:101) 19 

Ainda nos ressaltando sobre a valorização da criatividade humana para o 

novo mercado global, Bolaño nos afirma que é uma tendência a culturalização da 

economia, o que somente corrobora a necessidade de implemento de ações 

criativas como estratégia para o desenvolvimento, onde uma das suas principais 

características é a ação de geração local com foco de distribuição em âmbito 

global, enquanto reforço identitário e inovador, afetando não somente a criação e a 

produção, mas também a fruição e o consumo.  “A nova estrutura do capitalismo 

em nível global aponta, entre outras coisas, para uma crescente culturalização da 

economia, com avanço do trabalho intelectual, mudanças concomitantes nos 

padrões de consumo, estetização geral da produção e do mundo.” (Bolaño in 

MINC. 2011:78) 20 

Outras característica bem específica e própria da conceituação de Economia 

Criativa é na busca de sua gênese, pois muitos são os pensadores e muitas as 

inspirações que levaram (e ainda levam) à construção deste conceito, por si só, 

dinâmico e em processo constante de experimentação e confirmação. Reis nos fala 

de três fontes, a saber: a economia da experiência, do conhecimento e da cultura 

como complementares para esta conceituação. “De fato, a economia criativa 

parece tomar de outros conceitos traços que se fundem, adicionando-lhes um 

toque próprio. Da chamada economia da experiência reconhece o valor da 

originalidade, dos processos colaborativos e a prevalência de aspectos intangíveis 

na geração de valor, fortemente ancorada na cultura e em sua diversidade. Da 

economia do conhecimento toma a ênfase no trinômio tecnologia, mão-de-obra 

capacitada e geração de direitos de propriedade intelectual, explicando porque 

para alguns autores (KNELL; OAKLEY, 2007) os setores da economia criativa 

integram a economia do conhecimento, muito embora esta não dê à cultura a 

ênfase que a economia criativa lhe confere. Da economia da cultura propõe a 

valorização da autenticidade e do intangível cultural único e inimitável, abrindo as 

                                                           
19 BARBOSA, Frederico in MINC – Ministério da Cultura do Brasil. Idem anterior. 
20 BOLAÑO, César in MINC – Ministério da Cultura do Brasil:2011. Idem anterior. 
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comportas das aspirações dos países em desenvolvimento de ter um recurso 

abundante em suas mãos.” (REIS. 2008:23)21 

Já Landry, em recente publicação organizada por Reis e Kageyama, cita-nos 

sobre 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. 2011:11)22 

De fato, sem o envolvimento das pessoas nos processos e ambientes 

criativos, será impossível desenvolver experiências exitosas, tanto para quem as 

produz enquanto criador, como para quem as consome, enquanto cidadão, pois 

como bem descreve o Plano da Secretaria da Economia Criativa do MINC, “Uma 

população que não tem acesso ao consumo e fruição cultural é amputada na sua 

dimensão simbólica. Nesse sentido, inclusão social significa, preponderantemente, 

direito de escolha e direito de acesso aos bens e serviços criativos brasileiros.” 

(MINC. 2011:34)23 

E reforçando seu papel de catalisador entre o social, o político e o econômico, 

temos a Economia Criativa como “um combustível renovável e cujo estoque 

aumenta com o uso. Além disso, a “concorrência” entre agentes criativos, em vez 

de saturar o mercado, atrai e estimula a atuação de novos produtores. Essas e 

outras características fazem da economia criativa uma oportunidade de resgatar o 

cidadão (inserindo-o socialmente) e o consumidor (incluindo-o economicamente), 

através de um ativo que emana de sua própria formação, cultura e raízes. Esse 

quadro de coexistência entre o universo simbólico e o mundo concreto é o que 

transmuta a criatividade em catalisador de valor econômico.” (REIS. 2008:15)24 

                                                           
21 REIS, Ana Carla Fonseca (org.). Economia criativa como estratégia de desenvolvimento. São Paulo : Itaú 
Cultural, 2008 
22 LANDRY, Charles. Idem anterior 
23 MINC – Ministério da Cultura do Brasil:2011. Idem anterior 
24 REIS, Ana Carla Fonseca (org.). Economia criativa como estratégia de desenvolvimento. São Paulo : Itaú 
Cultural, 2008 
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Além dos desafios conceituais, outros não nos faltam, desde envolver o maior 

número possível de iniciativas, sejam de profissionais autônomos, sejam de micro e 

pequenas empresas ou ainda grande empresas que perpassem pelo turismo, 

cultura, gastronomia, design, artesanato, arquitetura, produção de softwares e 

outras áreas ligadas diretamente à Economia Criativa, como pelo desafio de 

desenvolver habilidades políticas de governança, como nos arremata Reis: “Um 

dos maiores desafios para o fomento à economia criativa nos países em 

desenvolvimento é a articulação de um pacto social, econômico e político entre os 

setores público, privado, a sociedade civil, a academia e as organizações 

multilaterais, no qual cada um tem um papel muito claro.” (REIS. 2008:35)25 

Ainda na construção de conceito para Economia Criativa, buscamos a 

definição e os caminhos traçados pelo Ministério da Cultura como parâmetro, 

quando afirma que “Desta forma, foi definido que a Economia Criativa Brasileira 

somente seria desenvolvida de modo consistente e adequado à realidade nacional 

se incorporasse na sua conceituação a compreensão da importância da 

diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator de 

desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da 

cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como 

base de uma economia cooperativa e solidária.” (MINC. 2011:32)26 

Ao observarmos os dados econômicos do comércio internacional (UNCTAD), 

esta área de produtos criativos aponta como sendo uma das mais dinâmicas no 

cenário mundial. Somente entre 2000 e 2005, o setor cresceu 8,7% ao ano, mais 

de US$ 424,4 bilhões; os bens criativos atingiram US$ 335,5 bilhões em 2005, 47% 

mais que em 2000. Neste ponto, os países desenvolvidos dominam o comércio 

internacional, sendo a União Européia, Estados Unidos e Japão os maiores 

expoentes. Já com relação ao Brasil, segundo dados de 2006, o percentual dos 

setores criativos foi de 21,8% do total da força de trabalho (o que equivale a 7,6 

milhões de trabalhadores, e 16,4% do PIB (dados SISTEMA FIRJAN/2008), 

demonstrando já um grau de presença no cenário econômico brasileiro, mas 

indicando que podemos crescer muito mais neste sentido. 

 

 
                                                           
25 REIS, Ana Carla Fonseca (org.). Idem anterior 
26 MINC – Ministério da Cultura do Brasil. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e 
ações, 2011 – 2014. Brasília, Ministério da Cultura: 2011. 
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À luz destes dados, reforçamos a necessidade de refletir sobre a forma com a 

qual nossa força criativa está sendo trabalhada e atuar em sua consolidação como 

estratégia de desenvolvimento, principalmente quando vislumbramos o cenário de 

possibilidades que se avizinha com a realização de grandes eventos de visibilidade 

internacional como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A depender de nossa 

condução, este calendário poderá tornar-se em um marco de transformação 

econômica, social e cultural, quando deverá ser transformado em realidade todo o 

potencial para a Economia Criativa existente em nosso país.  
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A CRIATIVIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO 

Desenvolvimento: um conceito em construção 

A pesquisa bibliográfica em busca de um conceito de desenvolvimento que 

refletisse nossa necessidade de não falar exclusivamente sobre um ponto de vista, 

seja ele social, econômico, humano ou cultural nos revelaram a inquietude atual e 

constante em diversos autores, anunciada por Boutros-Ghali já no final da década 

de 1990, no Relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento - Nossa 

Diversidade Criativa - “Dado que el desarrollo se convierte en un imperativo a 

medida que nos aproximamos al año 2000, nos enfrentamos con la necesidad de 

dar un nuevo sentido a esta palabra. Reflexionar sobre el desarrollo es, por lo 

tanto, el más importante desafío intelectual de los años venideros.” (PNUD, 

1997:31) 27. 

Apesar de encontramos nos primeiros estudos referencias quase que 

enfoques exclusivos nas áreas acima citadas, alguns autores relacionam o 

desenvolvimento a outros sentidos humanos, numa tentativa de ampliação do 

campo de pensamento podendo chegar até ao espiritualismo, como em Schafer 

citado por Nanzer. “Schafer nos determina con claridad que el desarrollo como la 

cultura son nociones cósmicas e integradoras “tan espiritual como intelectual, 

emocional como física, tan política, social, y artística, tan educativa y ecológica 

como económica y ecológica, tan cualitativa como cuantitativa” (Nanzer,1988:29) 28 

No entanto, e por força da segmentação de enfoques, tivemos que estudar os 

conceitos do desenvolvimento social, econômico e cultural separadamente, para 

concluirmos como desejávamos que todos complementassem a construção de uma 

visão do desenvolvimento em sentido integral, atingindo o nosso objetivo para uso 

neste trabalho. No sentido econômico, destacamos a observação de Kliksberg, que 

trata o bem estar econômico como imprescindível para o desenvolvimento social:  

“Es imprescindible que exista crecimiento económico, estabilidad monetaria, 

equilibrios económicos y financieros, sin lo que no habrá medios para apoyarse el 

                                                           
27 BOUTROS-GHALI, Boutros. Em Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo – Nuestra 

Diversidad Creativa. UNESCO, México, 1997 
28 SCHAFER, Paul: La cultura y el cosmos, función de la cultura en el mundo futuro, en NANZER, Ángel Omar: 

Acción cultural como estrategia de desarrollo. Plus Ultra, Buenos Aires, 1988   
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desarrollo social; sin embargo, por su parte, ellos no serán sosteníais a medio y 

largo plazo sin que se produzca un desarrollo social activo”. (Kliksberg, 1998:34) 29 

Muito bem descrito por Ortiz, a percepção de desenvolvimento é uma questão 

dos tempos modernos, em contraposição ao pensamento conservador dos status 

quo nos antigos regimes. Tal conceito serve como paradigma para evolução das 

sociedades e tal como existe atualmente quiçá poderá deixar de existir na sua 

forma tradicional no futuro. Sobre esta reflexão acerca da concepção 

desenvolvimentista para a humanidade, citamos Ortiz: “A noção de 

desenvolvimento pertence ao domínio da racionalidade, implica uma dimensão da 

sociedade na qual é possível atuar, desta ou daquela maneira. Neste sentido, não 

é constitutiva da sociedade. Trata-se de uma concepção datada historicamente. 

Nas sociedades passadas, tribais, cidade-estado, impérios, não existia na forma 

como a conhecemos hoje. Inclusive nas sociedades européias do Antigo Regime, o 

ideal de belo nada tinha de progressista; identificava-se com um modelo 

determinado na antiguidade, e devia ser copiado para perpetuar-se.” (Ortiz, 2008)30 

Em um outro artigo, Rey vem nos revelando 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. 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 

                                                           
29 KLIKSBERG, Bernard. Repensando o Estado para o desenvolvimento social: mas além de dogmas e 

convencionalismos, Cortez Editora, 1998, São Paulo. 
30 Ortiz, Renato. Cultura e Desenvolvimento, Brasil,  2008 
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manutenção dentro dos ciclos normais de formação, ao desconhecimento dos 

valores culturais, entre outros.” (Rey, 2002) 31 

 Para além das experiências desenvolvimentistas fracassadas nos países do 

terceiro mundo, a definição de desenvolvimento através da cultura vem sendo 

modificada no decorrer dos últimos anos, não dissociando-se do aspecto 

inicialmente e quase que exclusivamente econômico, face da experimentação neo-

liberal na política mundial, mas sim ampliando conceitos também a partir da 

globalização, como aponta Yúdice, quando afirma que “En rigor, cuando poderosas 

instituciones como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, las principales fundaciones internacionales, comenzaron a percibir 

que la cultura constituía una esfera crucial para la inversión, se la trató cada vez 

más como cualquier otro recurso. James D. Wolfensohn, presidente del Banco 

Mundial, lideró la tendencia de los bancos multilaterales de desarrollo a incluir la 

cultura como catalizador del desarrollo humano. (Yúdice, 2002)32 

A discussão neste momento convergia para o desenvolvimento não como um 

fim em si, mas como meio dos objetivos desejados, considerando ao ser humano 

no centro da questão e seu processo pessoal e social baseado também na cultura 

como um dos elementos transversais mais amplos. Em outro texto, Kliksberg 

reforça a necessidade de mudança a partir da experiência de desenvolvimento na 

América Latina. “El capital social y la cultura han comenzado a instalarse en el 

centro del debate sobre el desarrollo, no como adiciones complementarias a un 

modelo de alto vigor que se perfecciona un poco más con ellos. Todo el modelo 

está sufriendo severas dificultades por sus distancias con los hechos, y las críticas 

procedentes de diversos orígenes se encamina de un modo u otro a “recuperar la 

realidad” con miras a producir, en definitiva, políticas con mejores oportunidades 

respecto a las metas finales. En este marco, el ingreso al debate de los mismos 

forma parte del esfuerzo por darle realidad a toda la reflexión sobre el desarrollo.” 

(Kliksberg, 2000:6) 33 

Por fim, ao buscar compreender e definir o conceito de desenvolvimento nos 

tempos atuais através dos breves comentários feitos a partir das citações 

reproduzidas aqui, encontramos um caleidoscópio de fatores que nos fizeram optar 

                                                           
31 Germán Rey, Cultura e Desenvolvimento Humano: Umas relações que se transladam - Pensar Iberoamerica, Nº 

0, 2002 
32 YÚDICE, George. El Recurso de la Cultura. Gedisa, Buenos Aires-Barcelona, 2002.  
33 Kliksberg; Bernard. Capital Social y Cultura. Claves Olvidadas del desarrollo. BID-INTAL. Buenos Aires, 2000 
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pelo conceito de desenvolvimento sem outro termo que o defina ou limite seu 

entendimento. Poderíamos denominá-lo ainda de desenvolvimento integral, 

universal, transversal, holístico, ou outro de sentido aglomerador. O nome usado 

não importa agora tanto quanto a idéia em si mesma. Por este motivo decidimos 

usar simplesmente a expressão “desenvolvimento” no presente trabalho, ao 

mesmo tempo simplificando o complexo conceito através da economia de 

restrições em sua terminologia .    

O ex-ministro de cultura do Brasil, Gilberto Gil, em sua conferência de 

abertura do I Fórum Cultural Mundial, em São Paulo/2004, traduz muito bem nosso 

pensamento: “Há pouco tempo, aliás, julgava-se necessário adjetivar a palavra 

“desenvolvimento': ora falava-se de “desenvolvimento econômico', ora falava-se de 

“desenvolvimento social', de acordo com a ocasião e o público. Abordava-se 

também o “desenvolvimento cultural', mas só nos círculos restritivos da reflexão 

antropológica. A obsessão por adjetivos denota um papel de concepções parciais e 

que excluíam o processo de desenvolvimento da humanidade. (...) Das visões 

unidimensionais veio finalmente a visão multidimensional de desenvolvimento, que 

nos permite pensar o desenvolvimento em termos de acesso efetivo ao conjunto 

dos direitos humanos, de três tipos: os direitos políticos, ou seja, a cidadania e a 

democracia; os direitos econômicos, sociais e culturais; e os direitos difusos, 

coletivos, como o direito à cidade, ao ambiente saudável, e também o direito ao 

desenvolvimento.” (Gil, 2004)34 

                                                           
34 GIL, Gilberto. Conferência de abertura do I Fórum Cultural Mundial, São Paulo, 2004. Disponível em 
www.cultura.gov.br 
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Por uma Economia Criativa para o desenvolvimento 

Atualmente estamos convivendo com os desdobramentos, buscas de 

soluções e reflexões sobre uma série de crises econômicas e sociais em países 

desenvolvidos (principalmente), desencadeadas no final da última década pelas 

turbulências dos sistemas financeiros, pela especulação imobiliária norte-

americana e suas consequências.  Neste sentido, e alicerçado pelas políticas 

economicistas neo-liberais remanescentes de experiências das décadas anteriores, 

outras áreas da vida contemporânea foram fortemente prejudicadas, tais como o 

meio ambiente, a distribuição e captação de energia, principalmente o petróleo, e a 

ampliação da exclusão civilizacional como podemos observar em países da África 

que sofrem cotidianamente com a fome e a AIDS.  

Este cenário, que desenha-se como a maior crise sócio-econômica a nível  

mundial, vem sendo trabalhado por alguns países como uma oportunidade de 

repensar suas estratégias de desenvolvimento. Podemos até verificar que alguns 

países já se encontram em fase de recuperação, mas não podemos afirmar que a 

crise foi superada, sendo inclusive ampliada pela globalização nas comunicações, 

que a eleva do patamar puramente econômico, para o ativismo político, observado 

pelas recentes quedas de ditadores em parte do planeta. 

Deste painel, uma lição apreendemos de forma explícita: estes modelos 

econômicos aplicados nas últimas décadas não mais correspondem ao momento 

atual, sendo necessário redefinir prioridades para a promoção do que se crê seja  

desenvolvimento. Como nos alerta Edna dos Santos, Coordenadora do Programa 

de Economia Criativa da UNCTAD “os modelos econômicos não funcionam 

isoladamente, precisamos de modelos de desenvolvimento que tenham um 

enfoque mais holístico, ou seja, é preciso ir além da economia e incorporar as 

dimensões sociais, culturais, tecnológicas e ambientais nas novas estratégias a fim 

de assegurar um desenvolvimento que seja ao mesmo tempo sustentável e 

inclusivo” (Dos Santos. 2008)35. 

Em outro texto, ainda nos informa Edna dos Santos que existe uma outra 

tendência ainda não muito perceptível no Brasil, sendo verificada no  aumento do 

comércio sul-sul como uma grande oportunidade de desenvolvimento, batizada na 

UNCTAD como “nova interdependência global” “resultante do aumento da 

propensão ao consumo nos países em desenvolvimento, que representam 
                                                           
35 UNCTAD (2008) Creative Economy Report – 2008, Partnership UNCTAD/UNDP, N.York, 2008 
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atualmente um mercado que atrai mais de 40% do total das exportações mundiais. 

Tudo isso, de uma certa forma resulta do modelo de desenvolvimento centrado nas 

exportações, as reformas nos regimes comerciais e o impacto dos acordos de 

integração regional que facilitaram o acesso aos mercados de outros países em 

desenvolvimento.” (Dos Santos) 36  

Percebe-se neste momento que a sociedade contemporânea, com a 

implementação das novas tecnologias; com a fortificação da ação local voltada 

para o global; com a re-estruturação nas relações de produção e comercialização 

no mundo, é o campo preparado para o semear de novos conceitos que balizem as 

relações econômicas e culturais, o momento propício para o cultivo e florescimento 

da Economia Criativa, que não só responde às diversas novas características 

comportamentais da sociedade, como também torna-se uma das maiores e 

melhores opções de desenvolvimento para este século que se inicia. 

Relembrando ainda que o que move a Economia Criativa é a criatividade e 
não o capital, e que ela não lida apenas com produtos, mas com processos, 
gostaríamos aqui de buscar sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODMs), firmados enquanto compromisso de diversas nações com um 
desenvolvimento global. Tais objetivos estão visivelmente ligados à colaboração 
direta da Economia Criativa, principalmente quando tratamos das participações de 
comunidades nas formas de organização e de governança diferenciadas, nas 
pequenas produções econômicas que fazem parte da dinâmica criativa e em outras 
diversas características que promovem não somente a inclusão econômica, mas 
principalmente a social, inerente à Economia Criativa e potencialmente presente 
em todos os países do planeta. São estes os objetivos: 

1. Erradicação da fome e da pobreza extrema;  
2. Educação primária universal;  
3. Igualdade de gênero e de poderes às mulheres;  
4. Redução da mortalidade infantil;  
5. Melhorar a saúde materna;  
6. Combater o vírus da AIDS, malária e outras doenças;  
7. Assegurar a sustentabilidade do meio-ambiente;  
8. Desenvolver parcerias globais para o desenvolvimento.  

Ainda na busca por uma visão mais ampliada do que seja desenvolvimento 

mediante as crises estabelecidas na sociedade atual, como já citado anteriormente, 

outro ponto de convergência existe entre o desenvolvimento e a Economia Criativa 

que nos leva à questão da sustentabilidade. Compreendamos aqui a 

                                                           
36 DOS SANTOS-DUISENBERG, Edna. Economia Criativa Promovendo Desenvolvimento Inclusivo e 
Sustentável no Brasil. Reprografia sem data. 
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sustentabilidade enquanto uma necessidade premente para qualquer 

empreendimento, seja ele coletivo ou individual, mas que implica em manter-se em 

progresso sem provocar regresso, seja ambiental, social, cultural ou econômico.  

Colaborando com nossa compreensão deste conceito Lala Deheinzelin nos 

coloca ainda sobre a sustentabilidade como uma responsabilidade planetária. “Ao 

lidar com recursos renováveis, a Economia Criativa é estratégica para a 

sustentabilidade do planeta e de nossa espécie. Mas vai além: não é apenas uma 

atividade econômica, é também um fator de interação e evolução social, que pode 

fornecer elementos-chaves para um desenvolvimento baseado na percepção de 

nossa interdependência planetária.” (Lala Deheinzelin. SEBRAE) 37 

Neste sentido, achamos oportuno citar mais um texto da UNCTAD que 

especifica melhor ainda o que seja a sustentabilidade cultural, sempre no enfoque 

de quão oportuno é o incremento da Economia Criativa para o desenvolvimento 

nos dias atuais.  “Sustentabilidade cultural implica um processo de 

desenvolvimento que mantém todos os tipos de ativos culturais, desde as línguas 

das minorias e rituais culturais tradicionais incluindo expressões artísticas como o 

artesanato e o patrimônio cultural e histórico de edifícios e monumentos. 

(UNCTAD, 2011:12)38   

E finalizando este capítulo, repetimos a fala da Secretária da Economia 

Criativa do Ministério da Cultura, que no Plano da Secretaria nos coloca claramente 

o que é a função desta nova área na gestão pública federal. “Trata-se de uma 

estratégia de afirmação da importância das políticas públicas de cultura na 

construção de uma agenda ampla e transversal de desenvolvimento. Trata-se de 

assumir o desafio de pensar o desenvolvimento, menos como produto do que 

processo cultural. E, para tanto, necessitamos levar em conta o que historicamente 

descartamos e excluímos ao longo da nossa história.” (LEITÃO, 2011:15)39 

 

                                                           
37 DEHEINZELIN, Lala in LALA e REIS. SEBRAE/ES. Cadernos da Economia criativa.  Disponível em: 
http://vix.sebraees.com.br/arquivos/biblioteca/Cadernos%20de%20Economia%20Criativa.pdf 
38 UNCTAD, Fortalecendo as Indústrias Criativas para o Desenvolvimento em Moçambique. 2011: disponível 
em http://www.unctad.org/creative-programme 
39 MINC. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014. Brasília, 
Ministério da Cultura, 2011 
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PÓLOS CRIATIVOS – LUGARES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Territórios e suas Cidades 

 

Ao observarmos a extensão continental do país e as distâncias que envolvem 

os diversos territórios brasileiros com relação às questões sociais, econômicas, 

regionais, organizativas e culturais, verificamos que as políticas públicas têm à 

frente um enorme desafio de executar, mesmo segundo critérios 

predominantemente setoriais, ações que promovam o desenvolvimento nacional 

em busca de uma dimensão global.  

Mediante tamanho desafio cabe aos governos em suas três instâncias - 

federal, estadual e municipal - assumir o espaço territorial como um referencial 

para formulação e implementação de políticas públicas, sendo neste caso uma 

estratégia imprescindível para valorizar a diversidade brasileira e transformar o 

aproveitamento de seu potencial socioeconômico em um dos pilares do projeto de 

desenvolvimento para o país. 

Neste sentido, faz-se necessário antes compreender o que tratamos enquanto 

território, e aqui buscamos responder a esta questão através de pesquisa 

bibliográfica e da observação de algumas experiências investigadas, tanto no Brasil 

como no exterior, onde verificamos a existência e definições para estes espaços 

perpassando indiscutivelmente pelo reconhecimento de que são múltiplas e 

diversas as dimensões que os constituem.  

Numa escala mais generalizadora, podemos apontar tais dimensões como 

compostas pelos campos socioeconômico, físico-territorial, político-organizativo e 

ainda, como elemento identitário, do campo simbólico-cultural que, quando 

aglomerados em determinado espaço geográfico, apresentam suportes e produtos 

propícios a formação de identidades individuais e coletivas e, portanto, evocam 

sentimentos de pertencimento, o que colabora efetivamente para a sua 

identificação enquanto território único. 

 

A busca por um desenvolvimento territorial, em se considerando como base 

de nossa proposta a Economia Criativa, também perpassa pela questão da 

sustentabilidade ambiental, como nos afirma Pires (2007:01). “Influenciadas por 
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diferentes concepções econômicas, sociológicas, geográficas e ecológicas, as 

análises das lógicas territoriais na globalização enfatizam a importância do local, do 

meio ambiente, da paisagem, do ecossistema e do geosistema para o estudo do 

desenvolvimento, e, especificamente, para o desenvolvimento territorial.” 40  

Segundo o Plano da Secretaria da Economia Criativa, Territórios Criativos 

abrangem espaços tais como Bacias, Cidades e Pólos, que se distinguem não em 

suas características de efetivação enquanto lugares de Economia Criativa, mas sim 

pelas suas questões de amplitude territoriais, propriamente ditas. Bacias são 

consideradas regiões geográficas formadas por diversos territórios que se 

convergem como os afluentes que se aproximam para formação das bacias 

hidrográficas, compondo sua paisagem e consolidando sua existência enquanto tal. 

À medida que delimitamos estes espaços, chegamos às cidades, que tais 

como locais de vivencia onde se experimentam as diversas relações cotidianas 

são, ainda, laboratórios de tramas em um terreno fértil para a criatividade, como 

nos cita Campos e Pitombo (2010:35). “As cidades, entendidas aqui como lócus 

onde se desenvolve uma complexa trama de relações sociais desiguais, 

constituem-se em terreno fértil para o desabrochar dos processos criativos 

humanos e de experiências de coesão social singulares”.41 

Ainda conforme a Agenda 21 para a Cultura, “as cidades e os espaços locais 

são um marco privilegiado da elaboração cultural em constante evolução e 

constituem os âmbitos da diversidade criativa, onde a perspectiva do encontro de 

tudo aquilo que é diferente (procedências, visões, idades, gêneros, etnias e classes 

sociais) faz possível o desenvolvimento humano integral. O diálogo entre 

identidade e diversidade, indivíduo e coletividade, revela-se como a ferramenta 

necessária para garantir tanto uma cidadania cultural planetária como a 

sobrevivência da diversidade lingüística e o desenvolvimento das culturas. 

(AGENDA 21, Princípio 7)42 

Nas cidades criativas buscamos encontrar a liberdade para estas 

experimentações e para a troca que resulta no crescimento das oportunidades 

entre seu cidadão e o visitante, pois conforme Martinell, “o primeiro elemento é 

                                                           
40 PIRES, Elson L.S. INTERAÇÕES - Revista Internacional de Desenvolvimento Local. Vol. 8, N. 2. Set. 
2007.Disponível em http://www.scielo.br/pdf/inter/v8n2/a02v08n2.pdf Acessada em 25/11/2011. 
41 CAMPOS, Cleise e PITOMBO, Mariella in Percepções: cinco questões sobre políticas culturais. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2010.  
42 Disponível em www.agenda21cultura.net  
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entender a cidade como espaço de criatividade transferível, de liberdade criativa. 

Um espaço de troca entre o cidadão e o de fora, o habitante e o imigrante, o que 

tem papéis e o que não tem. O segundo elemento: atuar sobre os nós da 

informação. Converter as cidades em grandes nós de informação, em produtoras e 

receptoras de informação e de notícias do mundo e para o mundo. O terceiro é o 

trabalho em rede, entender a cidade em rede, para encontrar e aproveitar as 

experiências alheias. O quarto elemento já é mais difícil de explicar: a utilização da 

cidade como um laboratório para experiências de coesão social, como um lugar de 

testes para a coesão social.” (Martinell, 2003:103)43 

Todos estes significados encontrados e aplicados nos conceitos dos territórios 

urbanos devem levar em consideração a mutabilidade das relações sociais, uma 

vez que estes espaços, principalmente os que geograficamente são de uma 

delimitação definida claramente como as cidades e os próprios pólos, são 

organismos “vivos”, com ações e reações que os constroem diuturnamente, como 

nos confirma Ana Carla Fonseca Reis “para entendermos a criatividade no território 

urbano, é preciso antes de tudo salientar que a cidade é um ser vivo. 

Geograficamente localizado, fisicamente assentado em um traçado viário, 

administrativamente autônomo mas, acima de tudo, em constante mutação. Afinal, 

a cidade é formada por pessoas e suas relações físicas, sociais, culturais e 

econômicas.” 

                                                           
43

 MARTINELL, Alfons em UNESCO, Políticas culturais para ou desenvolvimento: uma base de dados para a 
cultura. UNESCO, Brasília, 2003. 
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Os Pólos Criativos 

 

Segundo o Plano da Secretaria da Economia Criativa, entende-se por Pólos 

Criativos, o conjunto de empreendimentos criativos geograficamente próximos e 

circunscritos a um território de pequena dimensão, cabendo-nos neste estudo 

buscar uma melhor percepção do que sejam estes aglomeramentos, 

principalmente a partir dos conceitos e das práticas já estabelecidas junto aos 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) e, ainda como podemos em uma primeira visão, 

identificá-los com o intuito de potencializar as iniciativas já existentes, bem como 

auxiliar na implantação de novas experiências no território nacional. 

Nossa busca de referencial teórico para a conceituação dos Pólos Criativos 

encontra pouca produção tanto a nível nacional como internacional, tendo apenas 

algumas análises de experiências sobre Bairros Criativos, que trata-se de um 

conceito praticamente similar ao dos pólos: espaços de convivência urbana, ou 

seja, dedicados à vida em sociedade e espaços que possuem uma dinamização 

funcional com a realização de diversas atividades de dimensão simbólica unindo 

em sua geografia diversos grupos e pessoas com uma identidade cultural própria. 

Um dos exemplos mais interessantes que identificamos trata-se do Bairro 

Criativo Kelvin Grove, em Queensland, Austrália, constituído como o primeiro local 

de habitação da Austrália dedicado ao desenvolvimento de experimentação e 

comércio para as indústrias criativas, com um desenvolvimento urbanístico 

concebido e implementado de acordo com o paradigma criativo e tendo como 

elemento principal a instituição educacional QUT - Queensland University of 

Technology, com enfoque voltado principalmente para as indústrias criativas. 

Outra experiência trata-se do 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.   

Apesar das referências terem os bairros como exemplificação e destes 

tratarem-se de espaços urbanisticamente delimitados, nosso entendimento é que 
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este espaço pode ir para além dos limites das ruas de um bairro, ou em escala 

menor, nem ser completamente o mesmo, mas sim uma parte dele. Na verdade ao 

conceituarmos Pólos Criativos nos deparamos também com algumas 

possibilidades que não tratam a localidade como ponto agregador e enquanto um 

dos eixos de identificação e atuação. Neste sentido, se excluirmos o critério da 

regionalização territorial delimitada, poderemos considerar que Pólos Criativos 

existem em dois escopos de abrangência espacial: 

A. Abrangência geográfica/territorial – a que tomamos como referência para 

estudo neste trabalho, observada a partir de características específicas de 

dinamismo da Economia Criativa em um determinado espaço geográfico sendo, 

ele mesmo, parte constituinte da identidade do pólo e base de aglomeração dos 

atores ali existentes 

B. Abrangência por rede de atuação – quando nos reportamos a iniciativas 

irradiadas a partir de determinada ação (ou ações), que geram e alimentam um 

arranjo produtivo com características da Economia Criativa, sem entretanto 

serem localizados geograficamente próximos, mas utilizando-se das novas 

tecnologias para uma aproximação em suas diversas necessidades de 

relacionamento.  

No que concerne a seu histórico com relação à criação/estímulo/implantação 

dos Pólos Criativos brasileiros e de outros países, visualizamos duas formas 

distintas de criação destes ambientes, sendo a primeira através da iniciativa da 

própria sociedade civil, inclusive dos moradores ou freqüentadores locais e uma 

segunda forma, de iniciativa 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, como podemos melhor detalhar a seguir: 

A. Implantação pela sociedade civil – com uma vocação própria e aglutinação 

espontânea, onde a característica cultural, seja arquitetônica/urbana, seja do 

uso funcional do espaço, é um dos elementos chaves de identidade e, disto, 

partindo a aproximação de pares para a construção de um ambiente coletivo. 

Nestes casos, observamos que as idéias consolidam-se a longo prazo, mas 

que possuem forte reconhecimento social. Um exemplo desse tipo de iniciativa 

é o já citado Bairro da Vila Madalena, em São Paulo, que atrai artistas e público 

em busca de produtos diferenciados produzidos por artesãos. A sinergia de 

interesses criou um bairro criativo típico, com comércio local focado nas 
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preferências dos moradores.  Não só os serviços e produtos gerados a partir 

dos agentes locais integram o ambiente criativo, como também a organicidade 

destes coletivos gera a substituição até de serviços públicos, fortalecendo 

ainda mais o espaço e a cumplicidade entre seus habitantes, como bem nos 

recorda Martinell (2011:64) “Para além das leis e normas, nas cidades as 

comunidades organizam sua vida cultural da forma que for possível e se 

enriquecem culturalmente à medida que incorporam serviços públicos para 

facilitar seu acesso e fomentar a participação. Muitos desses processos são 

realizados de forma espontânea, as vezes com uma assunção dos serviços 

públicos por parte dos cidadãos, sem a participação do estado.” 44  

 

B. Implantação pelo poder público – nestes casos, as políticas públicas dirigidas à 

Economia Criativa atuam de forma direta, seja na proposição de concursos de 

estímulo a criatividade para criação do ambiente em um determinado espaço 

cuja vocação já pré-exista, como a exemplo do concurso Bairro Criativo para o 

centro histórico da cidade do Porto/Portugal, onde o desafio lançado aos 

participantes é desenhar e projetar peças de intervenção urbana que melhorem 

as vidas das pessoas, com a conseqüente construção e implantação das peças. 

E ainda observamos experiências que tiveram o poder público como 

implantadores tratando da intervenção com o propósito de transformação para 

re-uso urbano de áreas degradadas socialmente, como encontramos no Bairro 

do Raval, em Barcelona/Espanha, hoje equipado com campus universitário, 

museu de arte contemporânea e um sem número de negócios voltados à 

cultura, educação e turismo. 

Outro aspecto que devemos tocar neste estudo refere-se à questão do 

turismo enquanto componente transversal e simultaneamente direto presente na 

Economia Criativa. Neste caso, buscamos observar e atentar para que sua 

aplicabilidade nas políticas e nas ações privadas ou públicas de interferências nos 

Pólos Criativos não seja depredatória, como infelizmente pode ser observado em 

diversas situações por todo o mundo. Pardo (2011) bem nos alerta sobre esta 

questão quando relata que “a tendência a “terceirizar” o distrito ou bairro e a 

transformá-lo em um local puramente turístico são modos de expulsar a complexa 

diversidade do tecido urbano e, consequentemente, de promover a monocultura 

econômica. Os efeitos são perda de complexidade, redução da qualidade de vida 

                                                           
44 MARTINELL, Alfons. in Revista Observatório Irau Cultural/OIC – n. 11 (jan-abr 2011) São Paulo: Itaú 
Cultural, 2011.  
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dos cidadãos, perda da personalidade e da atratividade para o desenvolvimento de 

atividades criativas.” (Pardo. 2011:93)45 Procuramos acreditar que em iniciativas 

com características tão complexas quantos as que propõem experiências de 

Economia Criativa, principalmente as que tenham uma participação cidadã mais 

efetiva, estes casos não venham a se repetir, mas de toda a forma sempre é 

importante atentarmos para os aprendizados dos exemplos passados. 

Um outro parâmetro de análise para nossa construção de conceito para os 

Pólos Criativos é a inevitável comparação, e porque não dizer, apropriação de 

diversas definições e metodologias de identificação do Arranjos Produtivos Locais – 

APLs, e aqui buscamos os conceitos aplicados pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Em seu Termo de Referência para Política 

Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, o MDIC 

considera APLs em sua conceituação básica como conjuntos de atores 

econômicos políticos e sociais, localizados em um mesmo território, desenvolvendo 

atividades econômicas correlatas e que apresentam vínculos de produção, 

interação, cooperação e aprendizagem.  

Com relação ao espaço físico, ainda para o MDIC, compreende-se que não 

deve ultrapassar a dimensão microrregional, podendo diferir dos limites 

geográficos, políticos e administrativos formais por suas características de atuação 

próprias oriundas da concentração e da dinâmica da atividade econômica, 

caracterizando-o, ainda, a existência de um número significativo de 

empreendimentos e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva 

predominante, e que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum 

mecanismo de governança, podendo incluir pequenas, médias e grandes 

iniciativas. (MDIC, pg 5)46  

Somando-se à nossa pesquisa sobre Economia Criativa e seus Pólos 

Criativos e ainda as considerações acerca dos bairros e APLs, listamos 09 (nove) 

critérios que acreditamos serem indispensáveis enquanto identificadores de um 

ambiente criativo mas, apesar de interrelacionados, optamos por identificá-los por 

03 (três) campo de atuação, que consideramos coerentes com nossos estudos e 

com as formas como que as experiências de Pólos Criativos foram sendo 

conceituadas e se apresentam até então.  

                                                           
45 PARDO, Jordi in REIS, Ana Carla Fonseca e KAGEYAMA, Peter (orgs). Cidades criativas: perspectivas. São 
Paulo: Garimpo de Soluções, 2011. 
46

 MDIC, pg 5, Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos 
Produtivos Locais, disponível em www.) 
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CAMPO DA ECONOMIA E DA GESTÃO 

1) Desenvolvimento da atividade econômica local - ao tratarmos de Economia 

Criativa, lógico que tratamos de ambientes e ações que promovam a 

movimentação econômica, com condições para a dinamização de bens 

simbólicos ou materiais, e que, principalmente mantenham a sustentabilidade 

econômica das iniciativas nele alocadas. Tal dinamismo dá-se principalmente a 

partir da atual tendência de o trabalho ser, cada vez mais, de natureza 

intelectual e criativa, para além do valor material produzido, quando a ele 

agrega-se o valor imaterial. Estes ativos comercializados devem refletir no 

desenvolvimento econômico local, incrementando a cadeia produtiva 

relacionada à vocação do ambiente criativo e interferindo substancialmente nas 

estruturas sociais dos habitantes e usuários do espaço. 

2) Convergências de atuação – a organização institucionalizada ou não de 

articulações e conexões intra e extra pólos; a formação de cadeias e redes de 

produção, circulação, fruição e troca de experiências e a cooperação entre os 

atores participantes do ambiente criativo (grupos, coletivos, empreendedores e 

demais participantes), revelam a sinergia e a convergência de atuação em 

busca de um objetivo comum relacionado ao desenvolvimento sustentável local. 
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Estas associações e inter-relações podem acontecer de diversas formas, sejam 

institucionalizadas através de cooperativas, empreendimentos, associações 

organizativas e/ou profissionais, instituições de ensino e pesquisa, ONGs ou 

outras, ou ainda sem institucionalização formal mas organizadamente 

estruturadas como grupos ou coletivos que se posicionam e atuam junto aos 

demais parceiros do espaço, inclusive pessoas físicas. 

3) Concentração setorial de iniciativas – segundo observamos e tomamos como 

referência para este estudo, faz-se necessário que haja uma vocação setorial 

para as atividades produtivas se relacionarem e, a partir de então, constituírem 

um Pólo Criativo, devendo agregar então iniciativas e empreendimentos, 

predominantemente de micro, pequeno e médio porte, além de outras iniciativas 

como já mencionamos anteriormente de grupos informais e outros 

empreendimentos individuais que tenham a mesma vocação produtiva ou que 

contribuam para uma identidade setorial no local. 

4) Adensamento empresarial – seja qual for o porte e a natureza dos 

empreendimentos presentes em um Pólo Criativo, o fator de adensamento 

empresarial é outra de suas características que colaboram para o 

desenvolvimento local, pois com o empreendedorismo cada vez mais 

consolidado advém o desenvolvimento profissional autônomo; o aumento da 

implantação de pequenos negócios; o crescimento da oferta de postos de 

trabalho e do número de produtos/serviços gerados e comercializados. Uma 

das mais interessantes experiências presentes nos Pólos Criativos são os 

empreendimentos solidários, tais como as cooperativas; associações 

populares/profissionais; grupos informais de produção e de serviços; 

agricultores familiares; fundos solidários e rotativos de crédito; ecovilas; redes e 

articulações de comercialização e de cadeias produtivas solidárias; lojas de 

comércio justo; agências de turismo solidário; entre outras.  

 

CAMPO DA CULTURA E DA IDENTIDADE 

5) Construção de imagem coletiva – uma das mais fortes características da 

Economia Criativa é a produção de bens e serviços com identidade cultural 

própria, seja ligada ao ambiente arquitetônico, aos elementos históricos e 

culturais do local, seja relacionada às formas próprias de organização, ou seja 

ainda relativa aos produtos gerados pelos grupos, pessoas e empresas. Mesmo 
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com esta construção de uma imagem própria e coletiva que identifica o lócus e 

o insere no desenho cartográfico da cidade, este trabalho com a própria 

imagem deve ter uma orientação para o reconhecimento público, ou seja, 

economia e negócios estão relacionados diretamente à visibilidade dos 

produtos e serviços, portanto, ações de marketing são fundamentais para 

consolidação de Pólos Criativos a partir de sua imagem coletiva. 

6) Valor agregado intangível - além da identidade cultural característica da 

criatividade, todos os demais aspectos aqui citados compõem um valor 

agregado intangível, mas de grande reconhecimento social e que deve saber 

ser mensurado para que colabore com a sustentabilidade local. Este aspecto é 

o que o torna exclusivo e distingue-se da mercadoria produzida em larga 

escala, como nos aponta Zallo quando afirma que “este trabalho criativo 

produtor de protótipo, outorga um caráter único a cada mercadoria cultural. 

Ainda sendo dialética a relação entre o valor de uso e de troca, é aquele que 

outorga o caráter único e insubstituível as mercadorias culturais, devendo essas 

salva-guardar o caráter original da obra criativa e que lhe dá sentido.” (Zallo, 

2003:22)47 

 

CAMPO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

7) Formas de governança próprias – a diversidade de iniciativas diferentes que 

geram a existência de um Pólo Criativo, considerando-se aqui toda a natureza 

de organização, faz ser necessária a implantação de instâncias e instrumentos 

de participação cidadã que sejam capazes de agir não somente entre si, mas 

também com os poderes públicos e outras instâncias de poder ou econômicas. 

A partir da organização comunitária local, estas experiências de governança 

devem possibilitar a criação de canais (sejam pessoas físicas ou organizações) 

capazes de: liderar e organizar atores em prol de objetivos comuns nas 

atividades; coordenar as ações dos diferentes atores para o cumprimento de 

objetivos comuns e negociar os processos decisórios locais, além de diversas 

outras atuações que promovam o desenvolvimento local. Somente com a 

participação da sociedade civil nos processos políticos podemos efetivar a 

cidadania como um todo e experimentar o empreendedorismo sem chancelas 

                                                           
47 ZALLO, 1988, p. 52 citado por BARBALHO, Alexandre in LEITÃO, Cláudia (org)  Gestão Cultural: 
significados e dilemas na contemporaneidade. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2003.  
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do poder público, como nos cita Barros48. “Sem a compreensão de que a 

participação da sociedade civil num projeto democrático e inclusivo refere-se a 

uma partilha efetiva do poder entre Estado e sociedade civil, por meio do 

exercício da deliberação no interior de novos espaços públicos, podemos nos 

contentar com o convite ao empreendedorismo e ao protagonismo gerencial.”  

8) Desenvolvimento de tecnologias – apesar de encontrarmos nos Pólos uma 

grande maioria iniciativas formadas por pequenos ou médio empreendedores, 

devemos recordar que os mesmos estão inseridos em um sistema capitalista 

global/ocidental, que possui seu modus operandi administrativo, econômico e 

de comunicação já estabelecido e referendado como estratégia de 

sustentabilidade para a maioria dos empreendedores atuais. O diferencial das 

experiências das iniciativas ligadas à Economia Criativa nos mostra alternativas 

a este caminho através do desenvolvimento de novas tecnologias, sejam tanto 

no campo da informação e da comunicação, colaborando para a construção de 

redes de relacionamento e para a funcionalidade da co-produção; passando 

ainda pela área das relações comerciais através dos usos de novos sistemas de 

financiamento e de troca de bens, ou ainda nas esferas da administração 

propriamente ditas, através das novas formas de governança e de 

responsabilidade social. Estas novas tecnologias tornaram-se umas das 

grandes responsáveis pela aposta na inovação da relação entre capital e 

criatividade humana, daí ser este um fator predominante na questão da 

Economia Criativa. Novas tecnologias que apresentem novas formas de 

relacionamento integrando os setores públicos e privados e propondo soluções 

que gerem impacto positivo tanto nas formas de produção, como nos mercados 

e na organização das atividades econômicas, sociais e culturais. 

9) Sustentabilidade ambiental e social - Sustentabilidade é um conceito 

sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais da humanidade. Propõe-se a ser um meio de configurar a 

civilização e atividades humanas, de tal forma que a sociedade, os seus 

membros e as suas economias possam preencher as suas necessidades, 

expressar o seu maior potencial no presente; ao mesmo tempo preservar a 

biodiversidade e os ecossistemas naturais. As iniciativas criativas ampliam sua 

responsabilidade com a sociedade e o desenvolvimento a partir do momento 

                                                           
48 BARROS, José Marcio. Disponível no sítio http://blogs.cultura.gov.br/diversidadecultural/files/2009/06 
/apresentacao-jose-marcio.pdf?file=2009/06/ apresentacao-jose-marcio.pdf 
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que inserem em suas bases de trabalho metas que consideramos sustentáveis, 

sendo elas a responsabilidade ecológica e ambiental; a viabilidade econômica; 

a justiça social em seus conceitos básicos de democracia cidadã e comércio 

justo e a aceitação cultural por parte do espaço, inclusive respeitando e 

adequando-se à dinâmica urbana e arquitetônica que compõe a memória e os 

hábitos de vivência do lugar. 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE  
POTENCIAIS PÓLOS CRIATIVOS 

 

Buscamos neste Capítulo tratar de uma metodologia para identificação de 

potenciais pólos criativos, a partir dos conceitos elaborados no primeiro capítulo  e 

partindo de experiências existentes em outros países e de observações sobre 

políticas e ações propostas para o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) no Brasil. 

Através do estudo de diversos instrumentais utilizados junto aos APLS e em 

políticas de apoio a bairros e pólos criativos, e tendo como base conceitual os 

escopos definidos do que sejam territórios e pólos criativos, elaboramos um estudo 

que culminou com um rol de necessidades de informações para identificação de 

um território criativo, a serem verificadas através de estudos de gabinete e 

investigações de campo. 

Apresentaremos a proposição metodológica para a realização desta 

investigação levando em conta a iniciativa a partir do Ministério da 

Cultura/Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural/Secretaria da Economia 

Criativa. Nela contamos com as possibilidades de realização de parcerias com 

instituições do poder público nos locais a serem analisados, bem como a 

disponibilidade de verificações in loco dos potenciais pólos criativos.  

Cabe ressaltar aqui que a proposição inicial previa primeiramente a 

identificação dos 05 (cinco) Pólos Criativos, e em seguida a proposição de 

metodologia para identificação que apresentamos. Entretanto, devido à 

necessidade de aplicar uma melhor metodologia e considerando o calendário de 

atuação a ser seguido, esta consultoria, em comum acordo com os representantes 

do Ministério da Cultura na Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural/SEC, 

substituiu os produtos em sua ordem de apresentação, sendo que foi priorizada a 

elaboração da investigação contendo a metodologia de identificação como etapa 

precedente à identificação dos Pólos. 
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A IDENTIFICAÇÃO DE CASOS 

 

Configuração de um Pólo Criativo 

Primeiramente devemos considerar o que seja um Pólo Criativo, e conforme 

já proposto anteriormente, e ainda segundo o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa/MINC, trata-se de um conjunto de empreendimentos criativos 

geograficamente próximos e circunscritos a um território de pequena dimensão, 

sendo também considerados “espaços de convivência urbana, ou seja, dedicados à 

vida em sociedade que possuam uma dinamização funcional com a realização de 

diversas atividades de dimensão simbólica unindo em sua geografia diversos 

grupos e pessoas com uma identidade cultural própria”49. 

Tais descrições colaboram para uma identificação mais generalizada, mas 

que, ao aprofundarmos os estudos, torna-se mais complexa quando composta 

ainda por diversos elementos identificados através de nossa proposição que, 

unidas a outras descritivas para identificação de Pólos Criativos carecem do 

desenvolvimento de uma metodologia própria que organize estes elementos e 

sistematize abordagens, instrumentais, indicadores e outros componentes 

necessários à construção de uma política pública voltada para o setor. 

Neste sentido, procuramos no presente Capítulo atender a esta carência, e 

sendo que ainda como forma de identificação e reconhecimento destes potenciais 

pólos criativos, ressaltamos que devem ser levantados também outros dados 

complementares tais como a dimensão e o escopo geo/demográfico do potencial 

pólo, que tornar-se-ão complementares aos dados relacionados ao quantitativo de 

empreendimentos; identificação de atores participantes; estratégicas e práticas de 

interações políticas, econômicas e culturais que o compõem, bem como o histórico 

que levou o pólo a tornar-se destaque no cenário local.  

Nossa intenção ao final deste estudo é identificarmos no potencial pólo 

criativo respostas para respondermos a algumas questões, tais como:  

• Será o Pólo sustentável a longo prazo?  

• Que formas de governança estão na base destas dinâmicas?  

                                                           
49 SANTIAGO, Selma. Estudo Preliminar e Conceitual para Pólos Criativos. Consultoria UNESCO, 
2011. 
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• Porque este pólo localiza-se em um determinado local e não em outro ponto 

do município?  

• Estão os integrantes do Pólo preparados para se manterem no mesmo local, 

apesar dos conflitos e relações de poder advindos da chegada de novos 

atores ou de outros fatores externos?   

• O que é necessário para que o Pólo se desenvolva e adquire sua 

sustentabilidade responsável? 

As respostas a estas questões, bem como a identificação dos casos 

observados com os elementos descritos em nossa proposta podem caracterizar um 

potencial pólo criativo, sendo que ainda faz-se necessário aprofundar a 

investigação para podermos definir qual estratégia de desenvolvimento deve ser 

fomentada em cada caso.  

Neste sentido, vale citar Pratt(2004), em Loiola e Lima: “Primeiro, como definir 

empiricamente o cluster (em termos de atores participantes, tamanho, número de 

firmas e interações políticas, econômicas e culturais). Segundo, como determinar o 

critério de avaliação do sucesso do cluster e, conseqüentemente, o que deve ser 

fomentado. Terceiro, como  responder à questão colocada por parte da literatura 

quanto à possibilidade de criação “artificial” (de “cima para baixo” e a-histórica) de 

clusters. Quarto, não é claro se é apropriado aplicar uma política genérica para 

todos os segmentos do cluster ou se algumas atividades requerem tratamento 

separado. Pratt (2004) discute a necessidade de construção de uma abordagem 

alternativa, que possa atender melhor às especificidades das atividades criativas 

dentro do Creative Cluster.” (Loiola e Lima)50 

Como podemos observar, identificar um pólo criativo é uma atividade tão 

complexa e incipiente em nosso país, quanto os próprios pólos em si. 

Evidentemente alguns casos já vêm sendo observados no território nacional, mas 

se buscamos, de fato, apresentar proposições políticas e critérios de qualidade 

para novos investimentos, devemos deter um olhar mais aprofundado sobre estes 

casos e considerar em todas as etapas da investigação a identidade de cada 

experiência não só referentes aos aspectos do próprio arranjo produtivo local, 

como também às questões culturais e políticas locais que o compõem e com as 

quais ele interage.  

                                                           
50

 LIMA, Carmem Lúcia Castro e LOIOLA, Elisabeth. Aglomerações produtivas e segmento cultural: 
algumas considerações. Artigo publicado pelo ENECULT 2008. Salvador/BA. 

 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          42                       

 

Seleção de amostragem 

Como proposta para a seleção de amostragem dos potenciais pólos criativos 

a serem investigados, ou ainda a serem candidatos a apoio por parte do Ministério 

da Cultura, observamos que existem três possibilidades de seleção de casos, 

conforme descrevemos a seguir. 

Em uma primeira instância, e considerando que o reconhecimento do 

desenvolvimento da economia criativa no Brasil ainda dá seus primeiros passos, 

percebemos através de nossa convivência e colaboração da Secretaria da 

Economia Criativa, que alguns pólos potenciais são identificados por sua 

visibilidade no incipiente cenário da economia criativa brasileira, e para isto, 

algumas sinalizações devem ser observadas, tais como: 

- Bairros ou pólos que destacam-se com recorrentes citações de cases de 

sucesso nas mídias, sejam tradicionais como impressos, rádio e TV, ou ainda 

através de redes sociais; 

- Bairros ou pólos que destacam-se com recorrentes citações de cases de 

sucesso nos levantamentos de informações realizados em eventos como 

encontros, congressos, seminários, feiras de diversas áreas, tais como da 

própria economia criativa, da economia tradicional, da cultura, da tecnologia da 

informação, da moda, eventos acadêmicos, enfim, em todos os segmentos e 

setores que compõem a economia criativa. 

Em uma segunda instância, podemos compor uma amostragem através de 

bairros ou pólos que sejam apresentados enquanto candidatos para investigação e 

fomento por parte do MINC/SEC em resposta a chamamentos públicos ou outros 

editais específicos para este fim, sendo deste caso, importante observar a 

regionalização do fomento a ser realizado pelo governo federal. 

E por último, mas não menos importante, observamos que poderão compor a 

amostragem de pólos a serem analisados e fomentados, aqueles advindos através 

de demanda espontânea dos mesmos, sejam por solicitação do próprio coletivo 

que compõe o potencial pólo, ou ainda mediado por outras instâncias do poder 

público tais como ministérios, governos estaduais, governos municipais, 

representantes dos poderes legislativos ou ainda outras que possam vir a procurar 

o Ministério da Cultura para este fim. 
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Mesmo com estas possibilidades, consideramos necessário realizar uma 

investigação complementar por parte do próprio MINC/SEC com relação ao cenário 

da economia criativa através das análises de dados oficiais dos municípios 

brasileiros, reforçando e colaborando para uma melhor verificação dos pólos 

potenciais a serem fomentados.  

Sabemos que algumas informações e dados relativos ao campo da economia 

poderão existir e outros ainda serem objetos de novos estudos, uma vez que já 

observamos ser esta economia incipiente em nosso país. Em todo o caso, 

ressaltamos que estas informações são de extrema importância para a construção 

de um cenário da economia criativa brasileira e nossa proposição é que seus 

estudos sejam também estimulados junto aos órgãos de pesquisas econômicas.  

Sendo assim, propomos que sejam realizados estudos complementares 

através de levantamentos acerca dos seguintes aspectos: 

- Dados econômicos dos municípios de maior produção de economia criativa 

destacados em pesquisas do IPEA ou outras fontes; 

- Análise de vocação para a economia criativa em municípios de grande porte ou 

em regiões metropolitanas das capitais brasileiras através dos índices de 

produção de bens e serviços da economia criativa; 

- Levantamento e análise de marcos legais de institucionalização e fomento de 

pólos criativos, sejam de âmbito municipal ou estadual, tais como leis de 

incentivo, delimitações geográficas e outros. 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          44                       

RECURSOS METODOLÓGICOS PARA INVESTIGAÇÃO 

 

Planejamento da pesquisa de identificação de potenciais Pólos Criativos 

Sugerimos que esta atividade seja realizada por uma Coordenação específica 

do Ministério da Cultura/Secretaria da Economia Criativa, que será responsável por 

firmar parcerias institucionais, políticas e técnicas, supervisionar os grupos de 

pesquisa de gabinete e de campo, elaborar as análises finais e emitir relatórios 

conclusivos, além de coordenar uma equipe de profissionais que serão 

responsáveis por diversas atividades tais como por aplicar questionários, realizar 

entrevistas, levantar dados, analisar documentos, compilar e tabular dados 

coletados, além de realizar registros fotográficos e de vídeo dos locais 

investigados. 

Neste sentido, algumas etapas para realização de pesquisa deverão ser 

seguidas para o bom desempenho da identificação dos pólos criativos: 

I. Definição da amostragem a ser verificada  

Etapa de identificação prévia dos potenciais pólos, com definição de seus 

municípios e delimitação das devidas áreas territoriais de abrangência do pólo. 

Ressaltamos ainda que esta amostragem deva ser realizada conforme definido 

pela SEC, a partir das possibilidades já explicitadas neste trabalho ou por outros 

critérios a serem seguidos conforme orientação do Ministério da Cultura. 

II. Realização de parcerias institucionais 

A partir da definição dos municípios e de seus pólos na amostragem a ser 

verificada, deverá ser realizada uma ação institucional entre o Ministério da 

Cultura e a gestão municipal, podendo ainda envolver outras entidades 

relacionadas ao campo da economia, pesquisa, ou outras de interesse direto no 

pólo, localizadas nos municípios envolvidos, no sentido de firmar parcerias para 

a realização da investigação e já com vistas ao desenvolvimento de 

políticas/ações de fomento ou de consolidação do potencial pólo criativo.  

III. Definição e treinamento de equipes  

Dentre as ações realizadas em parceria, apontamos a necessidade de contar 

com colaboradores locais, por parte dos parceiros, para a realização da etapa 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          45                       

de investigação de campo. Assim, se faz necessário definir e treinar estas 

equipes a partir da metodologia desenvolvida pela SEC e que deverá ser 

replicada em todos os casos analisados sem alterações em sua estrutura, uma 

vez que as análises deverão contar com critérios padrões, apesar das 

identidades diversas dos pólos a serem devidamente considerados quando da 

conclusão final. 

Nesta etapa deverão se apresentados e detalhados os seguintes pontos: 

identificação da equipe e de seu supervisor de campo; metodologia de pesquisa 

(quali-quantitativa); instrumentos para coleta de dados (questionários, roteiros 

de entrevistas, roteiros de análise documental); plano de ação da pesquisa de 

campo; realização de pré-teste da pesquisa para adaptação ao caso local, caso 

necessário, e registro de imagens (fotografia e vídeo). 

IV. Análise dos dados e conclusão  

A investigação que concluirá acerca da potencialidade de um pólo criativo será 

realizada após análise de todos os dados e informações levantadas em 

consonância com as prerrogativas definidas pela SEC que configurem um pólo 

criativo, a priori, mas em seguida observando-se a proposição política para o 

local firmada em parceria entre o MINC e o município. Nesta etapa, propomos 

que sejam envolvidos, além dos funcionários do MINC, representantes das 

instituições parceiras locais, tanto no intuito de promover a transparência no 

processo de identificação, como também no sentido de reforçar a co-

responsabilidade pela consolidação do pólo no município. 

 

Instrumentais para investigação 

Para o levantamento de informações úteis à verificação da potencialidade ou 

não de um pólo criativo, optamos por realizar pesquisa de campo e de gabinete, 

como explicitado anteriormente, e para isto faz-se necessário o desenvolvimento 

de instrumentais que deverão ser aplicados em todo o processo de investigação. 

Neste texto iremos apresentar modelos que consideramos como base de 

outros instrumentais que possam vir a serem desenvolvidos, conforme identidade 

de cada pólo, sendo possível sua adaptação por parte dos membros da equipe de 

análise do Ministério da Cultura. 
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Ressaltamos que buscamos atender ao máximo a necessidade de que a 

investigação seja não somente quantitativa, mas principalmente qualitativa, sendo 

que para isto incluímos roteiros de entrevistas e pesquisas de percepção, além dos 

questionários e formulários de registros de dados que serão a base das 

informações coletadas. 

Atentamos que a listagem de entrevistados através de roteiro de perguntas 

deverá ser somente composta por pessoas estratégicas e de relevância nos pólos, 

tais como residentes antigos, empreendedores fundadores e outros representantes 

de organizações governamentais e/ou não governamentais que atuam em parceria 

ou em prol do pólo. E ainda que seja feita uma seleção de um ou no máximo dois 

representantes de cada tipo de pessoas estratégica acima citada, uma vez que a 

análise deste tipo de informação exige maior dedicação de tempo e considerando 

que os relatos prestados pelos entrevistados normalmente são representantes da 

maioria ou do todo dos integrantes do pólo. 

Já com relação aos questionários para levantamento de dados, a depender 

do formulário, a grande maioria prevê que o responsável pelas informações seja 

apenas um por iniciativa (comércio, empresa, instituição, organização, residência) 

que compor o pólo. 

Quanto a etapa de pesquisa de gabinete, composta em sua maioria por 

análise documental, de material disponível, de dados econômicos dos institutos de 

pesquisa, ou ainda de levantamento de informações sobre o potencial pólo 

existente nas mídias, informamos que não disporemos de instrumentais para a 

realização desta parte da investigação, uma vez que o descritivo de informações a 

serem levantadas já está definido no capítulo 4 do presente trabalho , sendo que, 

como sempre relembramos, poderá ser adaptado ainda à realidade do pólo, caso 

haja alguma peculiaridade não prevista em nossa proposta. 

A seguir listamos os instrumentais a serem utilizados: 

• Questionário de Campo – Integrantes do Pólo  

• Roteiro Entrevista 1 – Residentes do Pólo  

• Roteiro Entrevista 2 – Instituições Externas Parceiras  

• Relato 1 – Território e Espaços 

• Relato 2 – Estudos Preliminares de Investigações e Planejamentos 

• Relato 3 – Registros, Mídia e Impressos 
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• Relato 4 – Ações do Poder Público 

• Tabela 1 - Setores Criativos e Atividades Associadas 

 

Informações necessárias para a análise 

Podemos qualificar as informações necessárias para a análise dos pólos sob 

diversas formas, mas neste trabalho optamos por utilizar a segmentação por 

campos descrita anteriormente, quando detalharemos os elementos que as 

compõem, a saber, campo da gestão e da economia; campo da identidade cultural 

e campo das relações sociais, conforme explicitado no Capítulo 1. 

Ao investigarmos estes campos é importante ressaltar que as observações 

deverão dar-se sob os aspectos quantitativo e qualitativo, a serem contemplados 

nos instrumentais utilizados para a investigação, e identificados nos elementos 

componentes de cada campo que promovem a produção, circulação e/ou consumo 

de bens e serviços criativos. 

Ainda como forma de complementar a pesquisa de campo, serão necessárias 

outras ações de investigação que atuem concomitantemente, sendo esta etapa da 

pesquisa realizada em gabinete e composta pelo levantamento de informações 

sobre alguns elementos que são naturalmente transversais e precedentes à 

investigação, tais como revisões bibliográficas acerca de pesquisas já realizadas 

sobre o potencial pólo, bem como estudos sobre políticas pré-existentes como leis 

de incentivo ou outras que atuam de forma transversal, ou ainda a análise do perfil 

sócio-econômico dos integrantes do pólo. 

A seguir detalhamos algumas fontes de dados para atenderem às estas 

necessidades de informações organizadas conforme cada campo de identificação. 

Ressaltamos que nossa sugestão poderá e deverá ser ampliada com outras fontes, 

de acordo com a identidade de cada pólo analisado. 

Destacamos ainda que muitos campos tem em comum uma mesma fonte de 

informação, o que atentamos na construção dos instrumentais de pesquisa, mas 

que deve neste momento ser identificada na listagem de cada campo, mesmo que 

pareça repetitivo, mas que tem o intuito de servir a uma melhor compreensão 

metodológica e à posterior análise dos resultados. 
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Elementos do campo da economia e da gestão 

Composição do tecido econômico criativo do pólo  

a. Quantidade e diversidade de iniciativas/empreendimentos privados 

baseados no território, tais como empresas, comércios, grupos associados, 

coletivos, etc. 

b. Quantidade e diversidade de iniciativas/instituições públicas baseados no 

território, tais como escolas temáticas, museus, bibliotecas, autarquias, etc.  

c. Calendário e descritivo com dados econômicos de eventos de 

entretenimento temáticos realizados no pólo e sua periodicidade, tais como 

festivais ou mostras como: dança, gastronomia, música, teatro, circo, artes 

plásticas e visuais, manifestações tradicionais, outros. 

d. Calendário e descritivo com dados econômicos de eventos de interesse 

comercial realizados no pólo e sua periodicidade, tais como feiras, rodada 

de negócios ou outras que envolvam, por exemplo, antiguidades, artes, 

música, artesanato, livros, agropecuária, moda, outros. 

e. Calendário e descritivo com dados econômicos de festas realizadas no 

pólo, sendo de diversos temas como: religiosas, cívicas, culturais, 

artísticas, outras. 

f. Quantidade e descritivo com dados econômicos do uso turístico de sítios 

culturais existentes no pólo sejam naturais, arqueológicos, urbanos, 

paisagísticos, paleontológicos, arquitetônicos, outros. 

g. Quantidade e descritivo com dados econômicos de grupos artísticos ou 

artistas individuais que estão sediados ou que são usuários dos espaços 

do pólo, tais como: teatro, manifestação tradicional popular, cineclube, 

dança, musical, orquestra, banda, coral, associação literária, capoeira, 

circo, escola de samba, bloco carnavalesco, desenho e pintura, artes 

plásticas e visuais, artesanato, etc. 

h. Quantidade e descritivo com dados econômicos de equipamentos culturais 

do pólo como: bibliotecas, livrarias, arquivos, museus, galerias, teatro ou 

salas de espetáculos, centro cultural, estádios ou ginásios poliesportivos, 

cinemas, praças de uso cultural, etc. 

i. Quantidade e descritivo com dados econômicos de meios de comunicação 

sediados no pólo: jornal impresso, revista impressa, rádio, TV, provedor de 

internet, etc. 
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j. Quantidade e descritivo com dados econômicos de iniciativas que gerem 

bens e/ou serviços criativos associados ao design e suas modalidades 

como: interior, gráfico, moda, jóias, brinquedos e produtos especiais. 

k. Quantidade e descritivo com dados econômicos de iniciativas que gerem 

produtos e serviços das novas mídias como softwares empresariais, jogos 

educacionais e /ou de entretenimento eletrônicos, jogos virtuais, conteúdos 

criativos digitais (web sites) 

l. Quantidade e descritivo com dados econômicos de iniciativas que gerem 

serviços criativos relacionados à outros setores, tais como arquitetura, 

publicidade, pesquisa e desenvolvimento criativos, lazer, entretenimento, 

gastronomia, gestão da cultura, etc. 

 

Dados econômicos  

a. Estudo em pesquisas econômicas realizadas anteriormente pelos próprios 

integrantes do pólo. 

b. Estudo em pesquisas econômicas realizadas por instituições externas ao 

pólo, tais como universidades ou institutos do poder público. 

c. Consolidação dos dados econômicos levantados nos questionários 

aplicados junto aos integrantes do pólo. 

 

Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do pólo 

a. Estudo dos marcos legais de institucionalização territorial do pólo, tais 

como delimitação da área de abrangência, lei orgânicas e/ou outros 

dispositivos legais de reconhecimento espacial. Em anexo, a título de 

modelo, dispomos a Lei Nº 9.585 , que institui os programas Pólo 

Tecnológico de Fortaleza (PTFOR) e Pólo Criativo de Fortaleza (PCFOR) 

b. Estudo e registro de imagens das ações do poder público implementadas 

com vistas ao uso do espaço público no qual o pólo está inserido, tais 

como sinalizações turísticas, investimentos na melhoria da malha viária, 

transporte urbano, segurança, acessibilidade e/ou outras iniciativas. 

c. Estudo das ações do poder público desenvolvidas no intuito de promover a 

valorização e visibilidade do pólo, tais como premiações, instituições de 

selo de reconhecimento, promoção de mídia, intervenções para promover o 

reconhecimento dos munícipes através de visitações de grupos escolares 

ou outros, etc. 
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d. Estudo das ações do poder público voltadas ao desenvolvimento da gestão 

do pólo tais como promoção de intercâmbios, estímulo às convergências 

de atuação, ou ainda atividades de formação como cursos, seminários, 

oficinas, etc. 

e. Estudo dos marcos legais dos 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.  Em anexo, a 

título de modelo, dispomos a Lei Nº 9.585 , que institui os programas Pólo 

Tecnológico de Fortaleza (PTFOR) e Pólo Criativo de Fortaleza (PCFOR) 

f. Outras iniciativas públicas como concursos para integração ao pólo, 

implantação de equipamentos públicos, etc.  

g. Observação da existência de políticas voltadas ao desenvolvimento do pólo 

no plano diretor do município, nos plano de desenvolvimento econômico ou 

plano de cultura  do município ou do estado no qual o pólo está inserido.  

 

Atividades de formação e capacitação  

a. Quantitativo e descritivo das ações formativas realizadas em prol do 

desenvolvimento do pólo, pelo próprio pólo ou por terceiros, tais como 

oficinas e cursos. 

b. Quantitativo e descritivo de eventos formativos, tais como Seminários, 

Congressos e outros realizados no próprio pólo. 

c. Quantitativo e descritivo de instituições formadoras no pólo, tais como 

universidades, faculdades, instituições de formação profissional, ONGs, 

centros tecnológicos, institutos de educação tecnológica e outros. 

d. Descritivo das ações de parceria com instituições de formação 

 

Projeção turística e desenvolvimento turístico local 

a. Quantitativo e descritivo de atividades turísticas desenvolvidas no pólo. 

b. Quantitativo e descritivo de atividades de formação para o turismo 

desenvolvidas junto aos integrantes do pólo. 

c. Descritivo da sinalização turística existente no pólo. 

d. Estudo das ações do promoção e visibilidade do pólo junto ao público 

turístico, tais como anúncios na mídia, cartazes, folders, panfletos, etc. 
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e. Estudo das ações de visita guiada ao pólo. 

 

Produtos e serviços ofertados e seu diferencial 

a. Descritivo das atividades de comércio inovador, tais como vendas 

coletivas, uso das novas mídias e redes sociais, patrocínio coletivo 

(crowdfunding), etc. 

b. Descritivo da flexibilidade de horários de funcionamento voltados para a 

natureza dos serviços do pólo ou ainda indo de encontro ao seu público 

alvo 

c. Descritivo das atividades de comercialização orientadas para o mercado 

exterior 

 

Estratégias de sustentabilidade 

f. Estudo do planejamento estratégico do pólo. 

g. Estudo dos planos de negócios das iniciativas integrantes do pólo. 

h. Descritivo das ações de parceria institucional com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

Elementos do campo da cultura e da identidade 

 

Identidade própria do pólo  

a. Análise do componente histórico que deu origem ao pólo criativo. 

b. Análise de ações de projeção e visibilidade do pólo desenvolvidas por seus 

integrantes ou por terceiros. 

c. Análise das características próprias que se destacam nas relações 

comerciais, de gestão, associativas e culturais.  

d. Verificação da consolidação de imagem com identidade própria do pólo 

junto aos seus integrantes e à sociedade local 

 

Valor agregado intangível 

a. Verificação da potencialidade de agregar valores intangíveis identitários do 

próprio Polo aos produtos e serviços oferecidos; 

b. Observação da capacidade de reconhecimento social e de capacidade 

colaboração com a sustentabilidade local a partir de suas características de 

produção e de atuação. 
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c. Observação do valor único e insubstituível que torna os produtos e serviços 

produzidos no Polo distintos da mercadoria produzida em larga escala,  

outorgando um caráter único a cada mercadoria cultural.  

 

Elementos do campo das relações sociais 

 

Formas de governança  

a. Análise das atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os 

diversos integrantes do pólo. 

b. Análise das atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os 

integrantes do pólo e instituições públicas, privadas e outras da sociedade 

civil externas ao pólo.  

c. Quantitativo e descritivo de grupos, coletivos, cooperativas ou outras 

formas de aglomeração por convergência de atuação com vistas ao 

desenvolvimento econômico criativo. 

 

Relação entre o pólo e seus residentes 

a. Análise do histórico de construção/implantação do pólo com relação aos 

seus antigos residentes, comerciantes ou frequentadores.  

b. Análise das ferramentas de comunicação entre as atividades econômicas 

criativas com os residentes do pólo. 

c. Análise da percepção dos residentes relativa às alterações no local, após a 

criação do pólo. 

 

Responsabilidade social 

a. Descritivo das práticas de responsabilidade social desenvolvidas no pólo e 

seus resultados, tais como atividades de inclusão, acessibilidade, etc. 

b. Análise das atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os 

diversos integrantes do pólo no que concerne à responsabilidade social. 

c. Análise das atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os 

integrantes do pólo e instituições públicas, privadas e outras da sociedade 

civil no que concerne à responsabilidade social, inclusive os mecanismos 

de controle social. 
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Responsabilidade ambiental 

d. Descritivo das práticas de responsabilidade ambiental desenvolvidas no 

pólo e seus resultados. 

e. Análise das atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os 

diversos integrantes do pólo no que concerne à responsabilidade 

ambiental. 

f. Análise das atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os 

integrantes do pólo e instituições públicas, privadas e outras da sociedade 

civil no que concerne à responsabilidade ambiental. 

g. Registro de imagens de práticas de responsabilidade ambiental 

desenvolvidas no pólo. 

 

Elementos transversais 

 

Estudos precedentes  

a. Revisão da bibliografia disponível sobre pesquisas realizadas acerca dos 

pólos. 

b. Síntese dos resultados e recomendações resultantes de estudos e 

pesquisas anteriores. 

c. Coleta de material de mídia sobre as iniciativas do Polo 

d. Índice do Desenvolvimento Humano do pólo 

e. Outros dados relevantes. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DE 07 POLOS CRIATIVOS 

 

Neste capítulo tratamos de investigar a potencialidade de Polos criativos em 

visita de prospecção a, no mínimo, 05 (cinco) municípios brasileiros, 

preferencialmente 01 (um) por cada região do país, sendo que para a elaboração 

deste material, seguimos a proposta metodológica apresentada anteriormente e 

que, para a elaboração deste estudo, a proposição metodológica foi adaptada às 

condições de trabalho desta consultoria, visto que não contamos com a mesma 

rede de interlocutores, nem estruturas de trabalho para a realização completa do 

que foi proposto para a SEC - Secretaria da Economia Criativa em estruturação no 

MINC. Mesmo assim, contamos com o apoio dos Escritórios das Representações 

Regionais do Ministério da Cultura e da estrutura disponível em Brasília para a 

organização das viagens de prospecção e para a realização do trabalho de campo. 

A definição de amostragem, como melhor discorreremos a seguir, contou com 

a consideração da SEC, que nos indicou ser mais viável abordar as capitais 

brasileiras que serão beneficiadas neste ano de 2012 com os equipamentos 

culturais denominados “Criativas Birôs”, e que já estão estrategicamente 

distribuídos regionalmente, sendo elas Porto Alegre/RS/Região Sul; 

Goiânia/GO/Região Centro Oeste; Recife/PE/Região Nordeste; Belo 

Horizonte/MG/Região Sudoeste e Rio Branco/AC/Região Norte. 

 Os resultados dos levantamentos dos dados obtidos nestas cinco capitais 

estão ora apresentados e estruturados considerando-se o escopo inicialmente 

previsto para análise de, no mínimo, 05 (cinco) potenciais Polos criativos, mas que, 

no caso, culminou no estudo de 07 (sete) potenciais Polos criativos, devido à rica 

proposição de opções que foram apresentadas e ainda considerando uma 

diversidade específica de formas de aglomerações distintas encontradas nas cinco 

capitais brasileiras visitadas. 
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DEFINIÇÃO DA AMOSTRAGEM 

Critérios para identificação de potenciais Polos criativos 

Um dos primeiros critérios a ser considerado para a definição da amostragem a ser 

analisada partiu do conceito aplicado pela própria instituição em seu Plano da 

Secretaria da Economia Criativa/MINC, quando considera que um Polo criativo 

trata-se do “conjunto de empreendimentos criativos geograficamente próximos e 

circunscritos a um território de pequena dimensão” (MINC. 2011: 66)51. E ainda, 

“sendo também considerados espaços de convivência urbana, ou seja, dedicados à 

vida em sociedade que possuam uma dinamização funcional com a realização de 

diversas atividades de dimensão simbólica unindo em sua geografia diversos 

grupos e pessoas com uma identidade cultural própria”52. 

Um segundo critério-base para nossa investigação e definição de 

amostragem considerou a série de pontos apresentados nos capítulos anteriores 

que trataram como primordiais a existência dos seguintes campos53: 

1. Campo da Economia e da Gestão:   

• Desenvolvimento da atividade econômica local  

• Convergências de atuação  

• Concentração setorial de iniciativas  

• Adensamento empresarial  

2. Campo da Cultura e da Identidade 

• Construção de imagem coletiva  

• Valor agregado intangível  

3. Campo das Relações Sociais 

• Formas de governança próprias  

• Desenvolvimento de tecnologias  

• Sustentabilidade ambiental e social  

                                                           
51 MINC – Ministério da Cultura do Brasil. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e 
ações, 2011 – 2014. Brasília, Ministério da Cultura: 2011. 
52

 SANTIAGO, Selma. Documento técnico contendo Estudo Preliminar e Conceitual para Polos Criativos. 
Consultoria UNESCO, 2011. 
53 SANTIAGO, Selma. Documento técnico contendo proposição de metodologia para identificação de 
potenciais Polos criativos. Consultoria UNESCO, 2012. 
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A partir destes campos definimos as seguintes necessidades para a melhor 

identificação de um potencial Polo criativo: 

Composição do tecido econômico criativo do Polo 

1) Existência de quantidade significativa e diversidade de 

iniciativas/empreendimentos privados baseados no território, tais como 

empresas, comércios, grupos associados, coletivos, etc. 

2) Existência de quantidade significativa e diversidade de iniciativas/instituições 

públicas baseados no território, tais como escolas temáticas, museus, 

bibliotecas, autarquias, etc.  

3) Existência de calendário e descritivo com dados econômicos de eventos de 

entretenimento temáticos realizados no Polo e sua periodicidade, tais como 

festivais ou mostras como: dança, gastronomia, música, teatro, circo, artes 

plásticas e visuais, manifestações tradicionais, outros. 

4) Existência de calendário e descritivo com dados econômicos de eventos de 

interesse comercial realizados no Polo e sua periodicidade, tais como feiras, 

rodada de negócios ou outras que envolvam, por exemplo, antiguidades, artes, 

música, artesanato, livros, agropecuária, moda, outros. 

5) Existência de calendário e descritivo com dados econômicos de festas 

realizadas no Polo, sendo de diversos temas como: religiosas, cívicas, culturais, 

artísticas, outras. 

6) Existência de uso turístico de sítios culturais existentes no Polo sejam naturais, 

arqueológicos, urbanos, paisagísticos, paleontológicos, arquitetônicos, outros. 

7) Existência de grupos artísticos ou artistas individuais que estão sediados ou que 

são usuários dos espaços do Polo, tais como: teatro, manifestação tradicional 

popular, cineclube, dança, musical, orquestra, banda, coral, associação literária, 

capoeira, circo, escola de samba, bloco carnavalesco, desenho e pintura, artes 

plásticas e visuais, artesanato, etc. 

8) Existência de equipamentos culturais do Polo como: bibliotecas, livrarias, 

arquivos, museus, galerias, teatro ou salas de espetáculos, centro cultural, 

estádios ou ginásios poliesportivos, cinemas, praças de uso cultural, etc. 

9) Existência de meios de comunicação sediados no Polo: jornal impresso, revista 

impressa, rádio, TV, provedor de internet, etc. 

10) Existência de iniciativas que gerem bens e/ou serviços criativos associados ao 

design e suas modalidades como: interior, gráfico, moda, jóias, brinquedos e 

produtos especiais. 
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11) Existência de iniciativas que gerem produtos e serviços das novas mídias como 

softwares empresariais, jogos educacionais e /ou de entretenimento eletrônicos, 

jogos virtuais, conteúdos criativos digitais (web sites) 

12) Existência de iniciativas que gerem serviços criativos relacionados à outros 

setores, tais como arquitetura, publicidade, pesquisa e desenvolvimento 

criativos, lazer, entretenimento, gastronomia, gestão da cultura, etc. 

 

Dados econômicos 

13) Existência de pesquisas econômicas realizadas anteriormente pelos próprios 

integrantes do Polo. 

14) Existência de pesquisas econômicas realizadas por instituições externas ao 

Polo, tais como universidades ou institutos do poder público. 

15) Análise positiva da consolidação dos dados econômicos levantados nos 

questionários aplicados junto aos integrantes do Polo. 

 

Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Polo 

16) Existência de marcos legais de institucionalização territorial do Polo, tais como 

delimitação da área de abrangência, lei orgânicas e/ou outros dispositivos legais 

de reconhecimento espacial.  

17) Ações do poder público implementadas com vistas ao uso do espaço público no 

qual o Polo está inserido, tais como sinalizações turísticas, investimentos na 

melhoria da malha viária, transporte urbano, segurança, acessibilidade e/ou 

outras iniciativas. 

18) Existência de ações do poder público desenvolvidas no intuito de promover a 

valorização e visibilidade do Polo, tais como premiações, instituições de selo de 

reconhecimento, promoção de mídia, intervenções para promover o 

reconhecimento dos munícipes através de visitações de grupos escolares ou 

outros, etc. 

19) Existência de ações do poder público voltadas ao desenvolvimento da gestão 

do Polo tais como promoção de intercâmbios, estímulo às convergências de 

atuação, ou ainda atividades de formação como cursos, seminários, oficinas, 

etc. 

20) Existência de marcos legais dos âmbitos municipal, estadual e federal, que 

venham de encontro a institucionalização e fomento do Polo, tais como leis de 

incentivo para isenção de IPTU, ITBI, ISSQN e/ou ICMS, ações legais de 

proteção ao patrimônio como tombamentos ou outras.   
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21) Outras iniciativas públicas como concursos para integração ao Polo, 

implantação de equipamentos públicos, etc.  

22) Existência de políticas voltadas ao desenvolvimento do Polo no plano diretor do 

município, nos plano de desenvolvimento econômico ou plano de cultura  do 

município ou do estado no qual o Polo está inserido.  

 

Atividades de formação e capacitação 

23) Existência das ações formativas realizadas em prol do desenvolvimento do 

Polo, pelo próprio Polo ou por terceiros, tais como oficinas e cursos. 

24) Existência de eventos formativos, tais como Seminários, Congressos e outros 

realizados no próprio Polo. 

25) Existência de instituições formadoras no Polo, tais como universidades, 

faculdades, instituições de formação profissional, ONGs, centros tecnológicos, 

institutos de educação tecnológica e outros. 

26) Descritivo das ações de parceria com instituições de formação 

 

Projeção turística e desenvolvimento turístico local 

27) Existência de atividades turísticas desenvolvidas no Polo. 

28) Existência de atividades de formação para o turismo desenvolvidas junto aos 

integrantes do Polo. 

29) Existência de sinalização turística existente no Polo. 

30) Existência de ações do promoção e visibilidade do Polo junto ao público 

turístico, tais como anúncios na mídia, cartazes, folders, panfletos, etc. 

31) Ações de visita guiada ao Polo. 

 

Produtos e serviços ofertados e seu diferencial 

32) Atividades de comércio inovador, tais como vendas coletivas, uso das novas 

mídias e redes sociais, patrocínio coletivo (crowdfunding), etc. 

33) Flexibilidade de horários de funcionamento voltados para a natureza dos 

serviços do Polo ou ainda indo de encontro ao seu público alvo 

34) Atividades de comercialização orientadas para o mercado exterior 

 

Estratégias de sustentabilidade 

35) Existência de planejamento estratégico do Polo. 

36) Existência de planos de negócios das iniciativas integrantes do Polo. 

37) Ações de parceria institucional com vistas ao desenvolvimento sustentável. 
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Identidade própria do Polo  

38) Análise do componente histórico que deu origem ao Polo criativo. 

39) Ações de projeção e visibilidade do Polo desenvolvidas por seus integrantes ou 

por terceiros. 

40) Características próprias que se destacam nas relações comerciais, de gestão, 

associativas e culturais.  

41) Consolidação de imagem com identidade própria do Polo junto aos seus 

integrantes e à sociedade local 

 

Formas de governança  

42) Atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os diversos integrantes 

do Polo. 

43) Atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os integrantes do Polo 

e instituições públicas, privadas e outras da sociedade civil externas ao Polo.  

44) Existência de grupos, coletivos, cooperativas ou outras formas de aglomeração 

por convergência de atuação com vistas ao desenvolvimento econômico 

criativo. 

 

Relação entre o Polo e seus residentes 

45) Análise do histórico de construção/implantação do Polo com relação aos seus 

antigos residentes, comerciantes ou frequentadores.  

46) Análise das ferramentas de comunicação entre as atividades econômicas 

criativas com os residentes do Polo. 

47) Análise da percepção dos residentes relativa às alterações no local, após a 

criação do Polo. 

 

Responsabilidade social 

48) Práticas de responsabilidade social desenvolvidas no Polo e seus resultados, 

tais como atividades de inclusão, acessibilidade, etc. 

49) Atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os diversos integrantes 

do Polo no que concerne à responsabilidade social. 

50) Atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os integrantes do Polo 

e instituições públicas, privadas e outras da sociedade civil no que concerne à 

responsabilidade social, inclusive os mecanismos de controle social. 
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Responsabilidade ambiental 

51) Práticas de responsabilidade ambiental desenvolvidas no Polo e seus 

resultados. 

52) Atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os diversos integrantes 

do Polo no que concerne à responsabilidade ambiental. 

53) Atividades de gestão compartilhada estabelecidas entre os integrantes do Polo 

e instituições públicas, privadas e outras da sociedade civil no que concerne à 

responsabilidade ambiental. 

A partir deste levantamento de necessidades para identificação de um Polo 

criativo, solicitamos ainda as considerações dos membros da SEC quanto à 

valoração a ser dada para cada item analisado, sendo neste caso utilizado um 

instrumental que foi distribuído para preenchimento individual e coletado 

posteriormente junto ao quadro da direção e coordenação da Secretaria da 

Economia Criativa e que consideramos neste trabalho como suporte para as 

análises realizadas dos dados levantados no estudo de campo. 

Seleção dos estados e municípios 

A definição da seleção dos estados e municípios foi uma etapa que 

demandou maior atuação da SEC, visto que nossa proposição nesta consultoria é 

apresentar propostas a serem aplicadas pela futura Secretaria do MINC, e que no 

caso contou com a definição a partir das ações em execução ou já em vias de 

execução no país. 

Após um período de reuniões e diversas considerações de possibilidades, foi-

nos indicado que este levantamento de informações e estudos prospecção 

acontecesse nas cidades brasileiras que estão em vias de inaugurar os 

equipamentos culturais denominados “Criativas Birôs”. 

Os Criativas Birôs, segundo a SEC, tratam-se de equipamentos destinados ao 

atendimento e suporte técnico de profissionais e empreendedores criativos com a 

finalidade de promover e fortalecer as redes e arranjos produtivos dos setores 

criativos brasileiros, a partir da oferta de diversos serviços de consultoria e 

assessoria técnica, promoção de atividades de formação, entre outros serviços. E, 

neste sentido foi acatada esta indicação, que levou ainda em consideração as 

seguintes questões fundamentais para nosso trabalho: 
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a) Estão localizados em todas as regiões do país, sendo 01 (um) em cada 

região, o que está de acordo com o que nos foi demandado nesta 

consultoria; 

b) Contam já com as parcerias institucionais dos Governos Estaduais para a 

sua implantação, o que significa que pré-existe uma mobilização em torno 

da economia criativa no local, facilitando nossa atuação quando da atividade 

de agendamento de visitas e da própria atividade de campo; 

c) Tem em seus objetivos a meta de articular para a construção de parcerias 

voltadas para a institucionalização de bairros e Polos criativos;  

d) Como futuros realizadores de políticas públicas para o desenvolvimento dos 

Polos criativos locais, poderão iniciar sua atuação nos modelos investigados 

por esta consultoria.  

Sendo assim, ficaram definidos os seguintes locais para identificação dos 

potenciais Polos criativos: 

• Região Sul – Porto Alegre/RS 

• Região Centro Oeste – Goiânia/GO 

• Região Nordeste – Recife/PE 

• Região Sudeste – Belo Horizonte/MG 

• Região Norte – Rio Branco/AC 

 

Indicação dos bairros/Polos 

Uma vez definidos os municípios que seriam visitados, iniciamos uma série de 

articulações com os funcionários da SEC, com os representantes regionais do 

MINC em cada um dos estados selecionados e com os articuladores estaduais 

para a economia criativa, já destacados a partir da mobilização para a implantação 

dos Criativas Birôs. 

Ressaltamos que no caso do município de Goiânia só houve articulação com 

a Secretaria de Cultura do Estado, e que não houve mobilização da representação 

regional do MINC devido ao fato de que inexiste esta instância governamental na 

região, sendo a sede do próprio Ministério da Cultura a responsável pela atuação 
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na área, mas que, na prática, não conta com nenhum funcionário destinado a esta 

função regional. 

A partir de diálogos com estes representantes foram indicados e definidos os 

seguintes bairros para análise: 

• Porto Alegre/RS – Foram apresentas as propostas de visitas aos Polos  

Art'Escama na Ilha da Pintada e ao Polo do Clube de Reciclagem do Morro da 

Cruz, sendo definido o Polo Criativo Art´Escama devido à sua 

potencialidade e apoio já existente para o desenvolvimento local. 

 
• Goiânia/GO – Apresentadas possibilidades de investigação dos polos da 

Zona Central, Bairro Novo Mundo, Feira Hippie, Feira da Lua, Bairro Marista e 

Bairro Bueno, sendo definido o Polo Criativo da Zona Central devido ao seu 

valor histórico e ao fato de ter uma ação do poder público governamental com 

o intuito de desenvolver a região para a cultura e o turismo. 

• Recife/PE – Foram apresentadas 03 possibilidades dos Polos, sendo 

acatadas as três experiências por se tratarem de casos distintos entre si e dos 

demais estudos realizados anteriormente, complementando ainda mais nossa 

investigação. Foram visitados então os Polo Criativo Delta Zero; o Polo 

Criativo Porto Mídia e o Polo Criativo Bomba do Hemetério. 

• Belo Horizonte/MG – A única proposta levantada referia-se ao Polo Criativo 

Caminho das Artes, que tem uma mobilização já iniciada pelos seus 

integrantes em transformar-se em um Polo cultural. 

• Rio Branco/AC – A única possibilidade de Polos apresentada foi acatada, 

devido à sua característica de possuir iniciativas ligadas à formação na área 

cultural, sendo assim visitado o Polo Criativo Parque Tucumã. 
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METODOLOGIA APLICADA NA INVESTIGAÇÃO 

 

Planejamento da pesquisa 

A pesquisa objeto do presente estudo foi programada inicialmente com a 

seguinte estruturação, que foi adaptada às realidades encontradas e ao tempo 

destinado ao trabalho, visto que a etapa de definição da amostragem demorou 

mais que o previsto, comprometendo a programação previamente apresentada. 

 

Etapas: 

V. Definição de amostragem – Consultoria define, junto à SEC, a amostragem 

dos municípios que serão investigados. 

VI. Agendamento de visitas – Consultoria marca o período de visita para 

aplicação de instrumentais de pesquisa para trabalho de campo com as 

Representações Regionais e parceiros locais. 

VII. Articulação com os integrantes do potencial polo criativo – Representações 

Regionais informam aos integrantes do polo sobre a visita de pesquisador no 

período agendado. 

VIII. Trabalho de campo / aplicação de instrumentais de pesquisa – Consultoria 

realiza visita aos locais agendados com apoio logístico das Representações 

Regionais. Estas visitas podem ser acompanhadas dos parceiros e RRs locais, 

a critério e disponibilidade dos mesmos. Os instrumentais a serem aplicados:  

• Questionário de Campo – Integrantes do Polo (aplicado pela consultora) 

• Roteiro Entrevista 1 – Residentes do Polo (aplicado pela consultora e 

parceiros) 

• Roteiro Entrevista 2 – Instituições Externas Parceiras (aplicado pela 

consultora) 

• Relato 1 – Território e Espaços (com a colaboração das RRs e parceiros) 

• Relato 2 – Estudos Preliminares de Investigações e Planejamentos (com a 

colaboração das RRs e parceiros) 

• Relato 3 – Registros, Mídia e Impressos (com a colaboração das RRs e 

parceiros) 

• Relato 4 – Ações do Poder Público (com a colaboração das RRs e parceiros) 
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IX. Análise dos dados e conclusão – Consultoria realiza análise dos dados e 

elabora Relatório Conclusivo para a entrega à Secretaria da Economia 

Criativa/MINC. 

 

Calendário de atividades realizado: 

Etapa / 
Data-Local 

Definição de 
amostragem 

Agendamento 
de visitas 

Aplicação de 
instrumentais 

Análise dos 
dados Conclusão 

27/02 a 02/03 Brasília     

05/03 a 09/03 Brasília     

12/03 a 16/03  Brasília    

21/03 a 24/03   Porto Alegre   

26/03 a 29/03   Goiânia   

02/04 a 05/04   Recife   

10/04 a 13/04   Belo Horizonte   

16/04 a 19/04   Rio Branco   

23/04 a 18/05    Brasília Brasília 

 

Articulação e mobilização para a aplicação de questionários e entrevistas 

Cada município contou com uma forma de mobilização distinta, sendo que 

percebemos a partir desta demanda de apoio por parte dos Representantes 

Regionais e dos parceiros locais, o grau de envolvimento de cada estado 

diferenciado. 

Em alguns municípios a mobilização e articulação anterior à nossa chegada 

facilitou por demais as atividades desenvolvidas em campo, gerando melhores 

resultados para análise final. Enquanto por outro lado, em alguns municípios onde 

esta mobilização não aconteceu da forma solicitada, o tempo foi escasso, pois 

tivemos que realizar esta atividade de mobilização e articulação dos integrantes do 

Polo, e ainda aplicar os questionários e entrevistas previstos para a atividade de 

campo, o que prejudicou no levantamento dos dados.  
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Porto Alegre/RS 

A definição do Polo Criativo a ser visitado foi feita antes da viagem, e a 

informação da atividade de visita ao local foi feita com antecedência pela 

Representação Regional do MINC no Sul, quando a artesã responsável pela 

mobilização do Polo informou que as mesmas estariam reunidas e que a atividade 

poderia ser feita neste dia e horário. Sendo propício participar desta reunião, nos 

dirigimos ao local, mas no entanto ao chegar percebemos que o encontro não se 

tratava especificamente para o fim de colaborar com a pesquisa, mas para a 

organização de uma outra atividade do Art´Escama. E sendo assim, não tivemos a 

oportunidade de contar com a presença das 13 (treze) integrantes do Polo, sendo 

que somente pudemos entrevistar as que estiveram presentes na reunião. 

Goiânia/GO 

A Secretaria de Cultura de Goiás, através de sua área de Economia Criativa, 

fez uma agenda de visitas e mobilizou informou antecipadamente a alguns dos 

integrantes que foram visitados, buscando otimizar nosso tempo de permanência 

no município e atingir ao maior número possível de iniciativas existentes no local. 

Esta experiência e o fato de que estavam todos disponíveis nos rendeu bons 

resultados e pudemos coletar um bom número de dados para a investigação. 

Recife/PE 

Através da Representação Reginal do MINC Nordeste e de seu articulador 

para a Economia Criativa tivemos uma reunião preparatória para a visita ao 

Potencial Polo Delta Zero, quando participamos de uma reunião com seus 

organizadores e alguns integrantes, sendo posteriormente mobilizada a 

participação dos mesmos que atenderam as nossas necessidades de informação 

dos dados necessários.  

Com relação do Polo Portomídia, participamos de reunião que contou 

exclusivamente com seu coordenador, mas que também nos rendeu bons 

resultados, uma vez que os integrantes do Polo responderam aos questionários via 

email e cumpriram com as demandas que apresentamos ao Polo. 

Um terceiro Polo visitado, do bairro Bomba do Hemetério, só foi definido em 

reunião realizada com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco, quando foi agendada uma reunião com a pessoa responsável pela 
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mobilização e organização do Polo e que nos atendeu prontamente. Neste caso, 

contamos com o apoio de uma pesquisadora do local para a aplicação dos 

questionários junto as iniciativas existente e passivas de estudo no Polo. 

Belo Horizonte/MG 

Com a articulação e mobilização da responsável pela Economia Criativa na 

Representação Regional do MINC em Minas Gerais, participamos de uma reunião 

com quase todos os integrantes do potencial Polo Criativo Caminho das Artes, 

sendo que ainda realizamos visitas a algumas iniciativas e que sentimos a boa 

colaboração de todos em nos atender e preencher os questionários durante a 

própria reunião. Esta otimização de tempo nos rendeu um bom material coletado e 

proporcionou ainda a visita a outra experiência de economia criativa bem 

interessante realizada pelo Instituto Kairós, mas que infelizmente não faz parte 

geograficamente do Caminho das Artes. 

Rio Branco/AC 

A definição pelo potencial Polo Criativo a ser analisado ocorreu somente 

quando de nossa chegada ao município, que contou inclusive com problemas de 

alteração de vôo e atraso de mais de 12 horas do início das atividades. Mas, uma 

vez definido o Polo em reunião realizada com a Representante Regional do MINC 

no Acre e representantes da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, as 

visitas transcorreram em um ritmo produtivo e foram visitadas todas as iniciativas 

existentes no Polo. 

Apesar do bom levantamento de dados junto aos integrantes dos Polos 

analisados, concluímos que o tempo dedicado em cada município não foi o 

suficiente para a realização da segunda parte do trabalho que constava de 

entrevistas com apoiadores e moradores, sendo que em sua maioria, as mesmas 

não foram realizadas.  

Mesmo assim, acreditamos que o material coletado rendeu bons resultados e 

de certa forma não comprometeu o estudo, uma vez que em sua totalidade os 

Polos não se encontram constituídos, sendo neste caso quase nula a investigação 

de seus vizinhos e apoiadores. 

A seguir, o cronograma de viagens e de atividades de campo realizado 

conforme programação prévia. 
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 19 MAR - SEG 20 MAR -TER 21 MAR -QUA 22 MAR - QUI 23 MAR - SEX 24 MAR - SAB 

MANHÃ Base Base Base Reunião 
local 

Pesquisa 
questionários Retorno  

TARDE Base Base Base Pesquisa 
questionários Entrevistas  

NOITE   Ida Porto 
Alegre    

 26 MAR - SEG 27 MAR -TER 28 MAR -QUA 29 MAR - QUI 30 MAR - SEX 31 MAR - SAB 

MANHÃ Base Reunião local Pesquisa 
questionários Retorno Base  

TARDE Base Pesquisa 
questionários Entrevistas Base Base  

NOITE Ida Goiânia      
 02 ABR - SEG 03 ABR - TER 04 ABR - QUA 05 ABR - QUI 06 ABR - SEX 07 ABR - SAB 

MANHÃ Base Reunião local Pesquisa 
questionários 

Pesquisa 
questionários Feriado  

TARDE Base Pesquisa 
questionários 

Pesquisa 
questionários 

Pesquisa 
questionários   

NOITE Ida Recife   Retorno   
 09 ABR - SEG 10 ABR - TER 11 ABR - QUA 12 ABR - QUI 13 ABR - SEX 14 ABR - SAB 

MANHÃ Base Base Reunião 
local 

Pesquisa 
questionários Retorno  

TARDE Base Base Pesquisa 
questionários Entrevistas Base  

NOITE  Ida Belo 
Horizonte     

 16 ABR - SEG 17 ABR - TER 18 ABR - QUA 19 ABR - QUI 20 ABR - SEX 21 ABR -SAB 

MANHÃ Base Atraso vôo Pesquisa 
questionários  

Pesquisa 
questionários Base  

TARDE Base Reunião local Pesquisa 
questionários Retorno Base  

NOITE Ida Rio 
Branco      
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PERFIS DOS POTENCIAIS POLOS CRIATIVOS 

Polo Criativo Art´Escama – Porto Alegre/RS 

 

 Voltado exclusivamente para a atividade produtiva do Artesanato, o potencial 

Polo criativo existe enquanto atividade há 12 anos, e é composto por 13 artesãs 

que se identificam enquanto empreendedoras individuais da área da biojóia através 

do aproveitamento e tratamento da escama de peixe.  

A iniciativa configura-se mais como um projeto de arranjo produtivo local a ser 

instalado futuramente, visto que já conta com o patrocínio para instalação física de 

espaço próprio com projeção de envolver a comunidade da Ilha da Pintada em toda 

a cadeia produtiva do artesanato local. 

 

Identificação territorial 

A Ilha da Pintada é uma das ilhas brasileiras integrantes do Parque Estadual 

Delta do Jacuí, e faz parte do bairro Arquipélago, da cidade de Porto Alegre. De 

acordo com o PLANDEL54, O delta está localizado nas cabeceiras do vale estuarino 

do Guaíba, tem uma superfície de cerca de 64,60 km², incluídas as porções 

emersas e submersas..  

As Ilhas, que integram o Parque Estadual Delta do Jacuí, nos apresenta um 

conjunto de aspectos favoráveis a colonização açoriana, foram forte atrativo, em 

várias épocas, sob distintas formas de ocupação: por sua rara beleza; por serem 

estas na época, fonte primeira de alimentos, ou seja, a pesca que, aqui aportaram  

casais açorianos, e cuja localização da ocupação desde o início foram 

denominadas de  ilhas “fronteiras” à cidade que emergia rapidamente dos brejos, 

rodeada por uma vasta bacia semeada de numerosas ilhas muito arborizadas, 

especialmente, a Ilha da Pintada,  que dali avistava-se por detrás da cidade, 

                                                           
54 PLANDEL - Secretaria do Planejamento Municipal. Grupo de Planejamento No. 3 do   Parque Estadual Delta 
do Jacuí: Plano Básico,  – Porto Alegre -1979. 
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coberta de muitos morros, como é lembrada pelos ilhéus Cidadãos  Pintadenses e 

registrada no pórtico existente da Colônia de Pescadores Z5. 

Os rios, outro importante fator visto como fonte de vida, formam um conjunto 

de fatores que serviram no passado para acolher um contingente de ilhéus 

imigrantes, possivelmente por ser um ambiente semelhante ao de origem, as Ilhas 

dos Açores. Portugal Insular. “Sós ou com suas famílias, os que aqui chegaram 

para colonizar, no início, passaram por momentos muito dolorosos, de muito 

sofrimento, conforme alguns autores.” 55  

 

Integrantes entrevistadas/Atividade Criativa principal 

1. Carla Ribeiro - Artesanato 

2. Eny Veloso - Artesanato 

3. Maria Dolores- Artesanato 

4. Vera Regina - Artesanato 

5. Elizabete Araujo - Artesanato 

6. Teresinha Carvalho - Artesanato 

Proposição do Potencial Polo Criativo Art´Escama 

 

1. Consolidar a atividade de confecção de biojóia a partir do material descartado no 
processo da pesca artesanal, como escamas de peixe; 

2. Recuperar o espaço cultural Sala Açoriana Manoel Fonseca para uso coletivo 
com infra-estrutura adequada às atividades de produção, comercialização e 
memória; 

                                                           
55 MACEDO, F. Riopardense de – Açorianos para o Sul do Brasil - Separata do Boletim do Instituto Histórico da 
Ilha Terceira – Volume LVII – Ano 1999 
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3. Promover a qualificar os processos de criação, de gestão da produção e de 
comercialização para geração de trabalho e renda dos integrantes do grupo 
Art´Escama e de 70 pessoas da comunidade da Ilha da Pintada e demais ilhas 
que atuarem na cadeia produtiva do artesanato local; 

4. Implantar uma forma de organização coletiva, provavelmente uma Cooperativa 
para os integrantes do Polo; 

5. Realizar pesquisa sobre as raízes históricas que compuseram a história das 
ilhas há mais de duzentos anos, ainda seus mitos e lendas e publicar o material 
em livro; 

6. Colaborar com o turismo local através da criação de um Café Açoriano em barco 
navegável na Ilha, ligando o roteiro ao espaço cultural 

Dados coletados em pesquisa com integrantes do Potencial Polo Criativo 

Das 06 entrevistas realizadas, metade declarou ter as condições físicas 

apropriadas para a atividade enquanto metade declara não ter instalações físicas 

adequadas, sendo ainda que 04 declaram ter espaço próprio e 02 trabalham em 

espaços cedidos. 

Quanto aos canais de comercialização, percebemos uma diversidade nas 

opções, conforme verificamos no quadro a seguir. 

 

 

Infelizmente observamos que não existe ainda uma relação de contratação 

entre os residentes e integrantes do Polo, sendo que poucas atuam enquanto 

artesãs economicamente em auxílio às demais, sendo na maior parte das vezes 

uma atividade de colaboração voluntária. 

Já no que se refere a serem contratadas fora do município, percebemos que 

existe uma circulação da produção bem interessante. 
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Destacamos que todas as integrantes do Polo entrevistadas apontaram como 

máxima a afirmação de que praticam gestão compartilhada entre os integrantes do 

Polo e que realizam ações de responsabilidade ambiental em suas atividades, e 

ainda que reconhecem que existe uma identidade reconhecida do grupo tanto junto 

aos próprios integrantes, quanto aos moradores do município e os seus visitantes. 

Tais confirmações conferem com os relatos e outros registros sobre as 

atividades do potencial Polo, onde observa-se presente a prática de união para 

resolução de problemas e promoção de atividades e a permanente consciência 

ecológica entre as artesãs no grupo. 

 
Observações para melhoria do Polo  

A questão de maior pontuação dentre as entrevistadas trata-se exatamente 

do momento atual pelo qual passam as artesãs do Art´Escama, de consolidação de 

um espaço que promova tanto a integração dentre os participantes como possa 

também agregar a comunidade as atividades desenvolvidas pelo potencial Polo. 

Destacamos também a importância dada ao marketing e a divulgação dos 

trabalhos produzidos, uma vez que a região jê é por natureza turística e percebe-se 

que este publico turístico ainda não foi atingido pelo artesanato local, carecendo 

neste sentido de uma atuação do poder público e de outras iniciativas turísticas que 

atuam no local, no sentido de qualificar o consumo e promover uma melhor 

condição para a implantação deste Polo Criativo. 

Observação apontada Quantidade de 
registros 

Criação de espaço para integração dos participantes do 
polo 6 

Preparação para o turismo 3 
Desenvolver ações de marketing e divulgação 3 
Melhor integração entre as iniciativas do Polo 2 
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Integrar a comunidade nas atividades desenvolvidas 2 
Melhorar a comercialização dos produtos 2 
Ampliar o patrocínio e financiamento das atividades 1 

  

Observações complementares dos parceiros 

A Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local de 

Porto Alegre, através de atividade de prospecção identificou o grupo como bem 

mobilizado e com grande potencial de desenvolvimento. A partir disto realizou 

ações de aproximação com a iniciativa do Art´Escama, no intuito de colaborar para 

a consolidação da atividade artesanal enquanto geradora de renda e para o 

desenvolvimento turístico local.  

Atualmente realizam reuniões quinzenais e mantém um canal de diálogo 

aberto com a comunidade onde colaboram através do encaminhamento de 

doações, oferta de qualificações e realização de feiras para comercialização dos 

produtos da comunidade. 

As dificuldades relatadas tratam dos seguintes problemas: 

• Vaidade pessoal que atrapalha a união;  

• Baixa escolaridade da população;  

• Grande vulnerabilidade social;  

• O fato de ser uma unidade de conservação mista, onde se define se é o 

município, o estado ou a união o principal responsável dificultando a 

implantação de políticas públicas; 

• Dificuldade de incluir jovens da comunidade nas atividades;  

• Falta de espaços culturais; 

• Desenvolvimento turístico local descompromissado; 

• Falta de maior reconhecimento deles mesmos para seu próprio potencial e  

• Falta de condições básicas de infraestrutura de moradia no local. 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          73                       

 
A UNISOL - Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários / 

Porto Alegre, parceira do Art´Escama nos relata que procurou o grupo e fez uma 

palestra e elas se interessadas, a partir de 2006. Perceberam que a comunidade 

tem uma identidade própria e que o Art´Escama reflete esta identidade, pois é uma 

atividade original e tem um diferencial visível. 

Apóiam as atividades do Polo com a assessoria para desenvolvimento de 

projetos; capacitações na área de acabamento de produtos; formação em gestão; 

assessoria para uma integração; apoio à institucionalização; assessoria de 

contabilidade; formação de preço; curso de tingimento natural.  

Observam ainda que as dificuldades encontradas são: 

- Falta de um ponto/sede para trabalho; 

- Dificuldade de trabalhar juntas; 

- Falta de divulgação do trabalho; 

- Dificuldades financeiras; 

- Falta de capacitação; 

- Necessidade de integrar novas artesãs; 

- Necessidade de treinar novas lideranças e 

- Não existe pauta para o turismo na Ilha. 

 

 
A agência Voluntários do Banco do Brasil, através de sua área de 

Desenvolvimento Regional Sustentável, escolheu a experiência do grupo 

Art´Escama como beneficiário de apoio institucional pelo reconhecimento da força 

das atividades do grupo perante as adversidades que o mesmo encontra em seu 

cotidiano e também pela valorização da identidade local que as artesãs levam a 

Ilha da Pintada. 

O apoio está sendo efetuado através de patrocínio financeiro pela Fundação 

Banco do Brasil para o projeto “Cultura, sustentabilidade ambiental e 

desenvolvimento econômico. O artesanato da Ilha da Pintada na roa do turismo”. 
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O principal desafio apresentado pela representante do Banco do Brasil trata 

da manutenção e institucionalização da atividade, que exigirá comprometimento e 

união de todos. 
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Polo Criativo Zona Central - Goiânia/GO 

 

Hocus Pocus – Revistaria/sebo/cultura do rock 

 

Segundo nossas observações e os relatos da Secretaria de Cultura de Goiás, 

que auxilia na consolidação do potencial Polo, já existem diversas ações de 

promoção e visibilidade de iniciativas criativas particulares dentro da região central 

de Goiânia. Todavia, a idéia do Centro de Goiânia como Polo Criativo começa a se 

estabelecer somente agora, não existindo ainda ações de promoção ou visibilidade 

do Polo em si.  

A congruência de diversas instalações de iniciativas nas áreas da cultura e 

dos setores funcionais da economia criativa, aliada as ações existentes do poder 

público em relação ao Centro de Goiânia que tratam a região como uma das mais 

importantes da malha urbana da capital, reforçam a potencialidade de desenvolver-

se nesta região uma dinâmica econômica criativa devendo ainda alavancar o 

turismo cultural na região, revitalizar o centro histórico modernista da cidade e 

colaborar com a difusão da cultura urbana, contemporânea e jovem local. 

 

Identificação territorial 

 

Goiânia é uma capital com apenas 76 anos de idade e não apresenta 

atrativos naturais para o turismo, sendo que a maior parte do fluxo turístico para 

Goiânia se dá através do chamado Turismo de Negócios. O estabelecimento do 
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Centro de Goiânia como Polo Criativo possui potencial para alavancar Turismo 

Cultural na região.  

Neste sentido, a área que se pretende desenvolver trata-se do Setor Central e 

adjacências (setor Sul, setor Universitário, setor Oeste), tendo como ponto central a 

fundação de Goiânia, uma vez que a cidade foi planejada com o traçado inicial 

partindo justamente do centro da cidade. 

Integrantes entrevistados/Setor Criativo principal 

1. Cine Cultura – Sala Eduardo Benfica – Cinema, Vídeo 

2. Museu Pedro Ludovico – Patrimônio material, Arquivos, Museus 

3. Teatro Goiânia - Teatro 

4. Centro Cultural Martim Cererê – Dança, Música, Circo e Teatro 

5. Hocus Pocus – Publicações e Mídias Impressas 

6. Coletivo Centopéia - Audiovisual, Moda, Design                         

7. Teatro Carlos Moreira - Teatro 

8. Metropolis - Música 

9. A Construtora Música e Cultura – Música e Artes Visuais 

10. Centro Cultural UFG - Artes visuais, Teatro, Música, Dança, Artes Integradas 

11. Centro Cultural Grande Hotel – Música, Dança, Artes visuais, Artesanato 

12. Nitrocopz - Design 

 

Dados coletados em pesquisa com iniciativas integrantes do Potencial Polo 

Criativo 

Formado por um grupo amostral de 03 empresas, 03 coletivos e 06 instituições 

governamentais, a diversidade das áreas de atuação é a principal característica 

deste potencial Polo Criativo, visto que encontramos dentre estas 12 iniciativas 

entrevistadas, atividades principais e complementares nos seguintes setores: 

• Patrimônio - Patrimônio material; patrimônio imaterial; arquivos e museus 

• Expressões Culturais - Artesanato e artes visuais 

• Artes de Espetáculo – Dança; música, circo e teatro 

• Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura – Cinema; vídeo; publicações e mídias 

impressas 

• Criações Funcionais – Moda; design; arte digital; gestão e produção cultural  
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Centro Histórico de Goiânia – Arquitetura Modernista 

 

Ressaltamos ainda que 09 iniciativas adquirem materiais ou equipamentos no 

próprio Polo, e que 10 delas contratam profissionais, serviços e produtos de outras 

iniciativas também no mesmo Polo, revelando já uma circulação econômica 

importante na região que fomenta a necessidade de se institucionalizar a iniciativa 

e promover uma política de apoio a consolidação desta proposta. 

Quanto ao espaço físico para trabalho, a maioria das iniciativas (10 de 12) 

considera suas instalações apropriadas as atividades, mesmo que 50% sejam de 

espaços locados e os demais próprios. E quanto à formação, a grande maioria 

afirma participar de atividades formativas no próprio Polo, realizando também 

atividades nesta área em parceria com outras iniciativas locais.  

Com relação às questões que tratam das relações entre os integrantes do 

Polo e com outras instâncias, percebemos que há uma nítida distribuição de 

opiniões, o que revela-nos a ausência de maior coesão de pensamentos e 

subentende-se uma maior necessidade de aproximação entre os representantes 

das iniciativas que integram o Polo, conforme pode ser observado nos gráficos e na 

tabela abaixo e nos demais anexos a este trabalho. 

 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          78                       

     

 

 

Ainda observamos a confirmação do que foi exposto pelos próprios 

integrantes do Polo e de outros entrevistados, que necessita de uma maior 

integração entre as iniciativas, sendo este inclusive o item de maior pontuação nas 

questões que tratam de gestão compartilhada. 
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Observações para melhoria do Polo  

Dentre as questões apontadas observamos a recorrente presença de 

melhoria das condições estruturais tais como tecnológica ou técnica (tratando aqui 

de redes de internete, comunicação e energia), quanto de segurança, paisagismo, 

sinalização, malhas viárias dentre outras.  

Neste sentido é fundamental o apoio governamental local no sentido de 

auxiliar no desenvolvimento tanto tecnológico no local, visto que diversas iniciativas 

necessitam desta melhoria, como também da ampliação das condições de 

deslocamento local, o que interfere inclusive no seu uso turístico e visto que esta 

também é uma das metas para a implantação do Polo Criativo. 

Observação apontada 
Quantidade 
de registros 

Manutenção e melhoria da estrutura tecnológica e 
técnica no local 

4 

Patrocínio/Financiamento 3 
Apoio do trade turístico 3 
Melhoria da segurança 3 
Paisagismo no local 3 
Políticas de incentivo fiscal 3 
Pactuação publica governamental 3 
Marketing/Divulgação 2 
Sinalização turística 2 
Melhoria da malha viária/transporte 2 
Institucionalização do polo 2 
Programação conjunta no polo 2 
Mecanismos de gestão integrada 1 
Preservação da arquitetura e patrimônio material local 1 
Projeto de identidade para o polo 1 
Abrir novos espaços no polo 1 
Fomento ao intercâmbio 1 
Criação de espaços públicos de convivência 1 
Formação dos atores 1 
Transformar em área exclusiva comercial 1 
 

Observações complementares dos parceiros 

Para a Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, cujo representante 

entrevistado foi a sra. Elisa Utino, existe o interesse em promover o Polo criativo na 

região por que a própria instituição possui espaços culturais na área, com 
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programação intensa, que atinge o bairro todo. E há ainda demanda espontânea de 

artistas para a região.  

Com relação à percepção de uma identidade local, a resposta é positiva no 

sentido de que o principal elemento de identificação entre as iniciativas ali 

existentes é a cultura urbana, contemporânea e jovem. Diversidade cultural é outro 

elemento forte no polo (que conta com artesãos, produtores de cultura popular, 

empresas e profissionais de cultura digital, integrados e interagindo entre si). 

A Secult/GO realiza apóia o potencial Polo através de política de apoio a 

projetos, lei estadual de incentivo à cultura (Lei Goyazes); promoção de eventos 

em espaços públicos do Estado; capacitação; criação de experiências de 

governança; articulação de uma rede criativa; promove a visibilidade do que é 

produzido no polo de forma qualificada e articula com outros parceiros que possam 

fomentar a região. 

A sistemática de comunicação entre o polo e a instituição se dá por meio de 

reuniões, visitas, e por meios eletrônicos (redes sociais, e-mails), entretanto 

observa ainda que a gestão compartilhada entre os integrantes do polo e 

instituições parceiras é frágil, necessitando de maior adensamento e 

fortalecimento. Já entre os integrantes do Polo, há uma necessidade de maior 

integração com os residentes, de forma estratégica e organizada. 

Os principais desafios enfrentados para o desenvolvimento do Polo tratam da 

necessidade de fortalecimento da governança e de agregar cultura, experiências e 

vivências para o turista que o frequenta. 

Para o representante do SEBRAE em Goiânia, Marco Antonio, a 

aproximação com a idéia de implantação de um Polo criativo no local deu-se 

devido ao fator de que a região congrega várias empresas e profissionais da 

cultura e espaços, além do que a localização favorece o uso e ainda existe a 

perspectiva de,futuramente, sediar a chamada Vila Cultural. 

O SEBRAE/GO apóia a iniciativa através de Consultoria gerencial; 

treinamentos gerenciais e técnicos; realização de feiras para promoção e acesso 

ao mercado e apoio a festivais, sendo que o foco principal de atuação refere-se ao 

fortalecimento da gestão dos empreendedores individuais, com formação e apoio 

ao gerenciamento das empresas. 
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Existe entre a instituição e os integrantes do Polo um canal de diálogo aberto 

através do comitê gestor do projeto Economia Criativa metropolitana, onde 

participam representantes de várias linguagens, no entanto é percebido que ainda 

não há de fato uma gestão compartilhada entre os integrantes do Polo e 

instituições parceiras, sendo que em poucos segmentos existe este diálogo, como 

nas áreas de música e no audiovisual. 

Com relação ao aspecto turístico, o entrevistado menciona que a situação não 

está muito boa, pois o aspectos arquitetônico de identidade da região, a arte decô 

está sendo poluída com placas e outras interferências nos prédios, além de que os 

imóveis estão sendo derrubados e ainda falta sinalização turística no local. 

Relativos às principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do 

Polo foram citados os seguintes pontos: 

• Trânsito caótico; 

• Falta de sinalização; 

• Falta de estacionamento; 

• Melhorar o transporte coletivo; 

• Falta segurança com um policiamento mais qualificado; 

• O governo deveria dar mais apoio a cultura, pois gera renda e 

identidade local 

 

O Centro Cultural da Universidade Federal de Goiânia, através de sua 

Coordenadora de Cultura, Ana Flávia Frazão, nos informa que aproximou-se dos 

integrantes do Polo com devido â característica de identidade cultural que está 

sendo implantada e por que é necessário o auxílio de parceiros para a promoção 

de uma estrutura de realização de projetos de grande importância, como os que 

são desenvolvidos no Centro Cultural da UFG. 
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Em parceria com os integrantes do potencial Polo, a entidade da UFC realiza 

festivais artísticos; feiras culturais e atividades de formação. Ainda por parte do 

próprio Centro Cultural as ações de apoio à iniciativa são diversas, como a isenção 

de pauta para uso do Centro Cultural; realização de eventos; a oferta de uma 

programação cultural na região; a oferta de ações de formação e o constante 

diálogo com os parceiros e com a população em geral. 

Das principais dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento do Polo, 

foram citadas as necessidades de uma maior aproximação com os moradores e de 

se criar uma sistematização para a formação de rede que integre as iniciativas da 

área. 

Segundo Bariani Ortêncio, pesquisador residente na Zona Central, o 

município tem um grande potencial devido ao número expressivo de produtores 

culturais que existem na cidade. E por ter em sua origem histórica pessoas de 

diversas origens além dos goianos, como paulistas, mineiros, cariocas, etc., não 

existe animosidade com relação à convivência entre o antigo e o novo. As 

propostas sempre são bem vindas e acolhidas com a natureza cosmopolita da 

cidade. 

Os aspectos que merecem de melhoria para que o Polo Criativo da Zona 

Central se desenvolva é com relação a ampliar a segurança, as condições de 

transporte coletivo como a instalação de metrô, “nem que seja superficial” e ainda 

ressaltou que a corrupção deve ser combatida para que as políticas públicas 

tenham real efetividade. 
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Polo Criativo Delta Zero – Pernambuco/PE 

 

A iniciativa de se implantar um Polo criativo na região iniciou em 2009, a partir 

do encontro de empreendedores de diversas cadeias produtivas e da percepção de 

que a área poderia e deveria ser ainda mais valorizada a partir da experiência 

econômica local voltada ao setor criativo, fomentando uma cultura empreendedora 

e empresarial, assim como facilitando a capacitação de  forma geral.  

 
Para esta finalidade foi criado o Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento 

da Economia Criativa, que organiza as iniciativas e profissionais interessados em 

participar da experiência, que podem se cadastrar e participar das diversas 

instâncias de decisão e organização, inclusive espacial, visto que a intenção do 

Polo é ocupar geograficamente a região da Ilha do Bairro do Recife, em Recife/PE. 

Apesar de estar ainda em sua fase inicial, este potencial Polo Criativo busca 

alcançar bons resultados através da troca de experiências de gestão e da captação 

e viabilização de possibilidades de sinergias entre os associados, sendo que para 

isto se faz necessário articular as políticas públicas pertinentes para apoiar na 

atração e instalação de empresas e instituições e mobilização de integrantes para 

que participem também da gestão do território. 

 

Integrantes entrevistados/Setor Criativo principal 

 

1. 3Brasis -  Cinema, Vídeo, Moda, Design, Arte Digital, Gestão e Produção 

Cultural 

2. Desvia - Cinema e Vídeo  

3. Fábrica Estúdios - Cinema e Vídeo 

4. Musica Ltda Borderô - Gestão e Produção Cultural 

5. Nave – Artes Visuais 

6. Nova Raiz Produções- Cultura Popular, Culturas Afro-Brasileiras, Música, 

Gestão e Produção Cultural 

7. Oliva Design – Design e Arquitetura 
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8. On-Help Tecnologia -  Arte Digital  

9. Proa Cultural – Gestão e Produção cultural  

10. Scriptum –Serviços Editoriais e Arte - Publicações e Mídias Impressas 

11. Tríade Design – Design 

12. Triz/Garimpo – Moda 

13. WTX Serviços - Design e Arte Digital 

 

Proposição do Potencial Polo Criativo 

A intenção dos componentes do Polo relaciona-se com a autosustentabilidade 

que prevê o financiamento através de contratos de gestão e captação de recursos 

nos anos iniciais, seguindo-se da prestação de serviços e ativos imobiliários e da 

contribuição de seus associados no decorrer dos anos seguintes. A contrapartida 

ofertada aos associados propõe a existência de uma infraestrutura coletiva 

composta de: 

• Incubadora criativa; 

• The Hub (plataforma para a aproximação de agentes públicos e privados que 

visem o desenvolvimento de projetos com foco na economia criativa): 

• Auditório;  

• Salas de reunião;  

• Salas para cursos e oficinas;  

• Teatros de bolso;  

• Delta digital;  

• Núcleo de apoio, estudos e formação em gestão e  

• Espaços de exibição e intervenções interativas.     

 

Dados coletados em pesquisa com integrantes do Potencial Polo Criativo 

Este potencial Polo Criativo nos revela a força do empreendedorismo, visto 

que já nasce com esta vocação explícita e, realmente, dentre seus 13 

entrevistados, todos declararam-se empresários, sendo que destes, 12 

consideram-se microempresas, enquanto 01 se diz empreendedor individual. 

Um fator que nos chama atenção é quanto a diversidade de canais de 

comercialização utilizados pelos integrantes do Polo, o que nos mostra novamente 

a busca pela sustentabilidade desde o início de suas atividades. 
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Por outro lado, ao buscarmos um relacionamento comercial entre os 

integrantes do Polo, percebemos que somente 05 iniciativas contratam outras no 

mesmo Polo. Enquanto 08 são contratadas no mesmo Polo. Ou seja, para uma 

experiência que busca a formação de um cluster percebemos que carece ainda de 

maior intercâmbio de informações sobre os produtos e serviços desenvolvidos 

entre seus próprios integrantes. 

 

Já quando tratamos de verificar se os mesmos são contratados fora do Polo, 

vemos que as microempresas já tem uma diversidade de clientes, sendo que 

somente 03 declararam não serem contratadas fora do Polo. 

 

Quando trata-se de averiguarmos os inter-relacionamentos, percebemos que 

as opiniões são claramente discordantes com as afirmações apresentadas, 

ressaltando a importância urgente de uma melhor comunicação entre os 

integrantes, conforme podemos observar nos gráficos seguintes. 
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Apesar de verificarmos que existe já uma logomarca, a maioria de 09 

entrevistados disse desconhecer sua existência, e nas demais questões que 

poderão ser observadas nos gráficos em anexo a este trabalho verificamos 

também que a maioria nega que exista uma identidade própria do Polo.  
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Observações para melhoria do Polo  

Apesar de ainda estarem em início do processo de implantação, os 

entrevistados carecem de maior integração no sentido de promover uma melhor 

sinergia nas atividades realizadas, inclusive quanto à proposta de uma gestão 

integrada que provoque uma melhoria no sentimento de pertencimento e 

responsabilidade de todos para com o Polo Criativo em implantação.  

Observação apontada 
Quantidade 
de registros 

Integrar iniciativas do Polo 4 

Patrocínio/Financiamento 2 

Mecanismos de gestão integrada 2 

Parcerias com o governo 1 

Marketing/Divulgação 1 

Manutenção e melhoria da estrutura tecnológica e 
técnica no local 

1 

Não restringir-se geograficamente 1 

Observações complementares  

Como tratamos neste caso de um Potencial Polo Criativo que não nasce de 

uma aglomeração espontânea, mas sim por uma ação intencional de um grupo de 

empreendedores, e ainda por estar em fase de início de suas atividades, optamos 

por não aplicar questionários com agentes externos, mas sim em apresentar como 
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observações complementares alguns tópicos da Agenda Estratégica para o 

desenvolvimento do Polo Criativo Delta Zero. 

 
Eixos de ação estratégica 
Fins 

1. Empreendedorismo, inovação e comercialização 
2. Articulação e cooperação 
3. Formação 
4. Infraestrutura para inovação, formação e serviços  

Meios 
1. Operação executiva 
2. Territorialidade  
3. Sustentabilidade e investimentos 
4. Institucionalidade 

 
Empreendedorismo , inovação e comercialização 
• Implantar a incubadora de economia criativa 
• Implantar o “Observatório de mercado e tendências tecnológicas/artísticas”  
• Implantar uma “media commission” + bureau de comercialização 
• Induzir projetos transmídia  

 
Articulação e cooperação 
• Articular atores (empresas e pessoas dos setores) e ajudar a estruturar 

organizações  
• Induzir cooperação entre as empresas de diferentes setores 
• Agregar e formalizar associados 
• Envolver poder público no projeto 
 
Formação 
• Contribuir para a implantação uma “escola técnica” para economia criativa 
• Cobrir toda a cadeia produtiva, da concepção à venda 
• Conceber e implantar o “estúdio-escola” 
• Articular com setor privado oferecimento de cursos no setor 
• Promover cursos pontuais  
• Levantar necessidades e parceiros 

 
Territorialidade 
• Atrair e instalar as empresas e instituições 
• Participar da gestão do território 
• Incentivar empreendimentos imobiliários que sejam úteis às empresas da base 
 
Sustentabilidade e investimentos 
• Sustentabilidade da gestão 
• Elaborar projetos de captação  
• Articular as políticas públicas pertinentes 
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Polo Criativo Porto Mídia – Recife/PE 

 

O potencial Polo Criativo Porto Mídia é uma proposta de ampliação da 

atuação do Porto Digital, fundado no ano de 2000, cujo foco é direcionado à 

tecnologia da informação e comunicação (TIC). O Porto Digital teve como uma de 

suas bases a crescente qualidade da formação acadêmica local na área de TIC, 

que alavancou as perspectivas desse segmento econômico no estado mas que, 

apesar da qualidade da formação acadêmica, não havia mercado suficiente para 

absorver o capital humano gerado.  

Aliado ao bem sucedido caso e verificando a ampliação dos conceitos de 

organização de arranjos produtivos no que concerne a econômica criativa, o Porto 

Digital buscou agregar outras iniciativas que não se restringiam somente à 

tecnologia da TIC, mas também a outros segmentos e funções criativas, tais como 

produção de games, cinema, animação, design, música, moda, multimídia, 

publicidade e software. 

Neste momento estão agregadas a idéia do Porto Mídia 16 empresas de 

economia criativa, sendo que em nosso estudo, obtivemos retorno de apenas 08, 

mas já que consideramos este caso como mais um potencial Polo Criativo, pelo 

fato de estar no início de suas atividades, cremos poder atender ao nosso estudo 

para elaboração de experiências de Polos Criativos no Brasil. 

Ininciativas integrantes entrevistadas 

1. Daccord - Livro, leitura e literatura - Publicações e mídias Impressas 

2. Fun Der Ground - Design 

3. Icare Games – Arte Digital/Games 
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4. Manifesto – Arte Digital/Games 

5. Playore1 - Arte Digital/Games 

6. Proa – Gestão e Produção Cultural 

7. Jynx Playware – Arte Digital 

8. Ogilvy – Arte Digital 

 

Propostas do Potencial Polo Criativo 

 

A estratégia do Porto Digital para criação de cluster criativo em Recife está 

estruturada em quatro eixos sendo eles: 

� Formação técnica (capacitação e qualificação prática) 

� Experimentação (estúdios, laboratórios) 

� Empreendedorismo (inovação + incubação + formação empreendedora + 

funding) 

� Exibição (show room permanente da produção local) 

A idéia visa também à inclusão social e econômica em diversos aspectos, e 

programa disponibilizar aos seus usuários estruturas de trabalho que possam 

colaborar com o desenvolvimento da economia criativa local, conforme lista a 

seguir: 

• Formação técnica (capacitação) 

03 salas, 02 miniauditórios  

• Incubação (novos negócios) 

02 salas de incubação para 10 empresas 

• Experimentação (estúdios e laboratórios) 

05 laboratórios: Imagem, som, design, animação e interatividade 

01 Screen-test certificada: mixagem e finalização de som e imagem 

Scanner 3D, Impressora 3D (prototipagem) 

• Exibição (galeria de artes digitais) 

Sensores, painéis interativos, displays - 100 m²  

• Observatório da Economia Criativa 

Tecnologia e negócios  

• Espaço de convivência 

Pátio-café, jardim climatizado 
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Vista aérea do Centro de Estudos em Sistemas Avançados do Recife, C.E.S.A.R. 

 

Identificação territorial 

O Porto Mídia é uma iniciativa recente do Porto Digital, que trata-se de um 

parque tecnológico urbano localizado no bairro do Recife Antigo e no bairro de 

Santo Amaro, na cidade do Recife, estado de Pernambuco.  O bairro do Recife 

(também chamado de Recife Antigo ou Ilha do Recife), onde está situado o Porto 

Digital, apresenta um contexto histórico importante para se entender os “por quês” 

do sucesso do arranjo produtivo local Porto Digital. 

A região do bairro do Recife e adjacências tinha, na época, uma das maiores 

rendas per capta do planeta, riqueza que era visível nos prédios históricos 

sofisticados como a Sinagoga Kahal Zur Israel, considerado o primeiro templo 

judaico da américa do sul, mas apesar dessa importância histórica, o bairro 

encontrava-se degradado e com pouca ocupação, chegando a ficar abandonado 

em algumas áreas. Essa realidade foi aos pouco sendo transformada e hoje o 

bairro do Recife abriga cerca de 200 empresas que trabalham com TI e economia 

criativa. 

O bairro do Recife, por ser ponto turístico importante na cidade, possui 

sinalização recente e ações relativas à segurança e iluminação a região, havendo 

postos policiais e postes de iluminação funcionais nas ruas. Além disso, há dois 

postos de atenção ao turista, placas descritivas com o histórico de cada sítio 

importante, etc. 

O poder público vem investindo uma quantia considerável na melhoria da 

mobilidade na região. Há projetos como “mobilidade e segurança no Porto Digital”, 
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realizado através de convênio do núcleo de gestão do Porto Digital e o Ministério 

de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que visa suprir necessidades do Porto Digital, 

a exemplo de vagas de estacionamento, mobilidade dentro da área do parque 

tecnológico, segurança e demais assuntos. neste projeto estão inclusas ações 

como: 

i) Implantação de sistema integrado de apoio à mobilidade no bairro do Recife 

Antigo,  

ii) Implantação de sistema de segurança e de gestão da circulação de veículos no 

ambiente do Porto Digital e  

iii) Criação de Centro de Estudos Sobre Tecnologias Aplicadas à Mobilidade 

Urbana. 

Iniciativas de comunicação 

 
Palestra sobre Economia Criativa, Recife Summer School 2011 

O Porto Digital possui diversas iniciativas de comunicação e divulgação de 

suas atividades, dentre elas  uma newsletter semanal enviada a todos os nela 

inscritos, desde colaboradores do parque tecnológico, incluindo também jornalistas, 

acadêmicos, órgãos públicos e participantes de eventos anteriores.  Também é 

desenvolvido o Prêmio Porto Digital de Jornalismo, que teve sua 4ª edição em 

2011, premiando vários aspectos do jornalismo de Pernambuco, além de expor a 

imagem do parque tecnológico na mídia.  

Ainda é realizado o Recife Summer School (RSS), que é um evento que 

engloba um conjunto de debates técnicos e científicos sobre empreendedorismo e 

inovação nos campos da tecnologia da informação, economia criativa e 
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responsabilidade social empresarial. O evento é composto por palestras, cursos, 

mesas-redondas e oficinas com participantes nacionais e estrangeiros.  

Políticas públicas de fomento ao polo  

Como políticas públicas para apoio a implementação do Polo, destacamos a 

criação do grupo de trabalho de economia criativa da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico, onde há participantes da Secretaria Municipal de 

Cultura, da Fundação Estadual de Cultura, da Agência de Desenvolvimento 

Econômico de Pernambuco e os marcos legais de institucionalização territorial, tais 

como delimitação da área de abrangência, lei orgânicas e/ou outros dispositivos 

legais de reconhecimento espacial.  

• Lei municipal nº 16.290/97 estabelece condições especiais de uso e ocupação 

do solo, criando mecanismos de planejamento e gestão amparados no plano de 

revitalização da zona especial do patrimônio histórico-cultural 09, ou seja, o 

bairro do Recife. 

• Lei municipal nº 17.762/2011 versa,também, sobre a expansão territorial do 

Porto Digital, incluindo, além do bairro do Recife, o quadrilátero do bairro de 

Santo Amaro (entre as avenidas Cruz Cabugá, Norte, Mário Melo e a rua 

Aurora). E ainda, de acordo com a esta lei, as empresas de tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) e economia criativa, instaladas no território do 

Porto Digital, podem usufruir do benefício concedido pela prefeitura do Recife. 

• Lei de incentivo a ocupação do solo – consiste em condições especiais de uso e 

ocupação de solo, que, de acordo com a lei municipal nº 16.290/97, concede 

isenção no IPTU de acordo com o tipo de reforma feita no imóvel. 

• Lei municipal 17.244/2006 institui o programa de incentivo ao Porto Digital 

mediante a concessão de benefícios fiscais aos estabelecimentos, contribuintes 

do imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN, situados no âmbito de 

revitalização da zona especial do patrimônio histórico cultural 09 - sítio histórico 

do bairro do Recife. 

Ainda quanto às ações governamentais implementadas na área pública do 

Polo, tais como sinalizações turísticas, melhoria da malha viária, transporte urbano, 

segurança, acessibilidade e outras, este Polo tem em sua área geográfica um 

interesse especial por se tratar de um bairro histórico no centro do Recife. E o 
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funcionamento do polo já existente, o Porto Digital, convive harmoniosamente com 

todas as demandas existentes em sua área, como por exemplo, o carnaval. 

 
Bloco Porco Digital, 2011 

 

Dados coletados em pesquisa com integrantes do Polo Criativo 

Observamos nos dados levantados junto às iniciativas entrevistadas que 

compõem o potencial Polo Criativo Porto Mídia que sua maioria declara-se 

enquanto empresa de porte micro empresarial, mas ainda restringe-se às artes 

digitais, mais especificadamente à criação de games, talvez por ser esta uma área 

de atração do Polo já instituído Porto Digital. 

Quanto às relações comerciais entre os integrantes do Polo, observamos que 

metade das empresas se disse contratante, enquanto apenas 02 de 08 declararam 

ser contratadas por parceiros do mesmo Polo, revelando que estas relações ainda 

carecem de maior estímulo por parte dos organizadores deste potencial Polo 

criativo. 

Já quanto à contratação por empresas externas ao Polo percebemos que há 

uma variedade na clientela, assim como as fontes de fornecimento de materiais ou 

equipamentos, como podemos observar a seguir,  
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 Nas questões que envolvem os relacionamentos com os demais integrantes 

do Polo e com outras instituições externas percebemos que, assim como as 

demais experiências que investigamos, as iniciativas ainda carecem de uma melhor 

mobilização e integração para que a criação, a produção, a formação e a 

comercialização possam realmente apontar estes arranjos produtivos locais 

enquanto coesos e com objetivos verdadeiramente comuns. 

   

   

Outra observação interessante constatada é que este potencial Polo foi o que 

melhor pontuou as iniciativas governamentais para a melhoria do Polo, sendo isto 

um reflexo das iniciativas legais citadas anteriormente e a conseqüente mobilização 

para ocupação do espaço com um objetivo focado na economia criativa. 
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Observações para melhoria do Polo  

Percebemos que as observações destacadas pelos entrevistados deste 

potencial Polo Criativo buscam das um passo a frente na necessidade básica de 

auto organização, e tendo como principal ponto a busca por parceiros para o 

desenvolvimento, confirmando-nos o ponto já atingido do grupo, apesar de ainda 

estarem na fase inicial de implantação do Polo. 

O outro foco de maior apontamento trata de questões estruturais para a 

região, tais como melhoria do sistema de rede para internet, sinalização  turística , 

paisagismo e outros. Neste quesito o poder publico local pode e deve atuar de 

forma mais presente, visto que o grupo já possui uma organização e busca 

inclusive participar das decisões governamentais, mostrando-nos sua presença 

cidadã e revelando-nos uma boa perspectiva quanto ao sucesso do Polo Criativo. 
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Observação apontada 
Quantidade de 

registros 
Mais parceiros para o desenvolvimento 5 
Eventos de cultura popular além do calendário 
tradicional 4 

Campanhas para responsabilidade social 3 
Participar das decisões do poder público 2 
Melhor sistema de rede para internet 2 
Melhor comercialização 2 
Sinalização turística 1 
Preservação da arquitetura e patrimônio material local 1 
Paisagismo no local 1 
Melhoria da malha viária/transporte 1 
Melhorar condições de acessibilidade ao polo 1 
Marketing/Divulgação 1 
Manutenção e melhoria da estrutura tecnológica e 
técnica no local 1 

Maior intercâmbio com outros estados 1 
Integrar iniciativas do Polo 1 
Gerar negócios entre os integrantes do polo 1 
Conexão com universidades 1 
Articulação com Polos internacionais 1 
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Polo Criativo Bomba do Hemetério – Pernambuco/PE 

 
Maracatu Estrela Brilhante 

Este potencial Pólo Criativo tem sua iniciativa desenvolvida a partir da 

natureza de organização cultural espontânea de diversos produtores de cultura 

tradicional popular no bairro, fomentados pela atuação da ONG Instituto de 

Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IDAH), para a implantação de um 

Pólo Cultural no bairro através do desenvolvimento comunitário. 

Estimulando ainda mais o desenvolvimento organizativo das iniciativas de 

grupos tradicionais e artistas do bairro, destacamos também o apoio do Sebrae, 

cuja parceria começou a ser construída em 2009  e resultou numa sólida aliança de 

propósitos, que vem a percorrer todas as ações e projetos de desenvolvimento da 

economia criativa no Polo Cultural da Bomba do Hemetério. 

A experiência de desenvolvimento cultural comunitário da Bomba do 

Hemetério é emblemática. O bairro reúne todas as adversidades e mazelas 

socioeconômicas da metrópole à qual está conectado, mas, contrariando essa 

situação, a comunidade, repleta de agremiações e grupos que têm na cultura 

popular a sua fonte de inspiração,encontrou na força organizativa uma postura 

empreendedora e cidadã. 

Identificação territorial 

Bomba do Hemetério é um tradicional bairro popular da cidade de Recife/PE, 

localizada em zona norte da cidade e composto em sua metade por jovens com 

menos de 30 anos distribuídos dentre os 12.500 habitantes locais. 

O local reúne cerca de 60 grupos culturais, agremiações centenárias, mestres 

populares e artistas diversos, sendo reconhecido por sua riqueza cultural e 

manifestações tradicionais. 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          99                       

Integrantes entrevistados 

1.  Bar Luca Versátil – Cultura popular 

2. Maracatu Encanto da Alegria – Cultura popular 

3. Brincando com o Boi Mimoso – Cultura popular 

4. Zildo Marques – Artes visuais 

5. Universidart -  Gestão e produção cultural 

6. Artesanapo - Artesanato 

7. Botão de Flor - Artesanato 

8. Caboclinhos Sete Flechas – Cultura popular 

9. Grupo de Percussão Black Livre – Dança e música 

10. Cia. De Dança Traçando Cultura - Dança 

11. Balé de Cultura Negra do Recife Bacnaré - Dança 

12. Boi D´Loucos – Dança, teatro e música 

13. Maracatu Nação Raízes de Pai Adão – Cultura popular 

14. Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba – Cultura Popular 

15. Espetinho da Ciça – Cultura popular 

16. Bloco Afro Omo Birim – Cultura popular 

17. Grupo Arte Souza - Artesanato 

18. Maracatu Nação Estrela Brilhante – Cultura popular 

19. Tambores do Banzo - Música 

20. Cia. Cultural Bomba do Hemetério – Cultura popular 

21. Afoxé Oglon Obá - Dança 

22. Pastoril do Lumbrigueta – Dança e música 

             Atelier Arte Souza 
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Dados coletados em pesquisa com integrantes do Potencial Polo Criativo 

Formado em sua maioria por iniciativas ligadas à cultura popular (10), seguido 

por grupos de dança (06) e música (04), o potencial Polo Criativo da Bomba do 

Hemetério é, dentre as indicações estudadas por esta consultoria, a que apresenta 

o maior número de grupos/artistas e ainda a que tem as maiores longevidades.  

No entanto, estas longevidades em suas existências não lhes ofertou uma 

sustentabilidade de tal forma que até os dias de hoje os registros de receitas brutas 

anuais são aquém do que se poderia esperar de grupos formalizados e 

profissionais. Ou seja, são grupos embasados na cultura tradicional popular que 

mantém no amadorismo sua prática, mas que a partir das instigações de novos 

agentes como o IDAH podem encontrar o ponto de confluência entre a liberdade da 

produção e da criação tradicional e a sustentabilidade com relacionamentos 

profissionais em seu próprio polo e com os agentes externos.   
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Outro fator que destacamos das entrevistas com os integrantes do Polo trata 

do grande número de grupos/coletivos/associações (14 de 22), em sua grande 

maioria composta de voluntários e familiares. Neste caso, atentamos para este tipo 

de aglomeração de iniciativas que deve ter tratamento diferenciado das empresas 

que normalmente constituem os arranjos produtivos locais, tal qual nos 

familiarizamos a conhecer, e ser uma experiência a ser considerada quando da 

proposição das políticas públicas para a implantação de Polos Criativos no Brasil. 

 

Infelizmente observamos que a grande maioria (18 de 22) não contrata 

serviços ou produtos no próprio polo, mas este dado que revela o grau de inter 

relacionamento comercial é contrabalanceado pelo dado de 17 iniciativas declaram 

serem contratadas pelo próprio polo. Talvez estas respostas à primeira questão 

tenham sido influenciadas pelo fato de que a atuação em colaboração é muito 

presente nos grupos locais, e a iniciativa que recebe o colaborador não considera 

esta uma relação comercial, enquanto por outro lado o colaborador pode-se 

considerar contratado. É um dado a ser melhor investigado para que possamos 

considerar a existência ou não de uma dinâmica econômica no local. 

Já com relação à contratação fora do Polo, a maioria se declara contratada 

em diversas localidades, mostrando-nos o alcance que as manifestações artísticas 

locais já atingiram. 
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Quando tratamos das questões relativas aos inter relacionamentos para o 

desenvolvimento do Polo percebemos que ainda há a necessidade de integração 

de conceitos entre os mesmos e de uma melhor articulação para o 

desenvolvimento do trabalho coletivo, visto a diversidade de opiniões 

apresentadas, como vemos a seguir. 
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Observações para melhoria do Polo  

 

Apesar das citações de apoio de diversas instâncias encontradas nos 

documentos e impressos e nos relatos em anexo, a maior questão apontada pelos 

entrevistados refere-se exatamente à falta de apoio dos poderes público e privado. 

Acreditamos que este fato deva-se ao grau de mobilização e de elevada auto-

estima e conscientização política que vem sendo trabalhado junto à comunidade 

que percebe ainda a carência em diversos aspectos, dentre eles os de estrutura 

urbana pois sabemos tratar-se de um bairro popular que necessita ainda de 

diversos serviços. 

Outro ponto de destaque diz respeito à necessidade de divulgação do polo, 

inclusive com a intenção de articular com outros polos internacionais, o que nos 

revela, junto aos dados levantados nas entrevistas, que as iniciativas que 

compõem este potencial polo criativo já integram o cenário cultural internacional 

como representantes da cultura brasileira.   

Observação apontada 
Quantidade 
de registros 

Apoio do poder público e privado 5 
Mais parceiros para o desenvolvimento 4 
Marketing/Divulgação 3 

Articulação com polos internacionais 2 
Integrar iniciativas do Polo 1 
Espaço para integração dos participantes do polo 1 

Fomento ao intercâmbio 1 
Pactuação publica governamental 1 
Agregar empresários locais 1 
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Maior intercâmbio com outros estados 1 
Participar das decisões do poder público 1 
Campanhas para responsabilidade social 1 
Eventos de cultura popular além do calendário tradicional 1 

 

Observações complementares  

Pelo que observamos nos documentos disponibilizados e entrevistas 

realizadas com integrantes e apoiadores do Polo, existe uma ação programada e 

que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos de transformar o bairro 

cultural em um Polo de desenvolvimento sustentável através da econômica criativa 

onde as atividades de base são a criação e manifestação cultural e o turismo 

cultural. 

Segundo relato da Secretaria de Cultura de Pernambuco / FUNDARPE, “o 

bairro da Bomba do Hemetério possui diversas agremiações carnavalescas antigas 

e renomadas, tendo em sua população uma efervescência cultural intensa, criativa 

e democrática. Existem Pontos de Cultura ligados às atividades sociais que 

desenvolvem ações que promovem a inclusão econômica e social... O bairro 

popular se tornou conhecido e visitado nas últimas duas décadas, elevando a auto-

estima da comunidade e quebrando tabus referentes à ocupação do espaço urbano 

e de sua relação com o mesmo... Há um diferencial político-participativo que se 

destaca no bairro. Devido à esta constatação, poderemos com ações estratégicas 

na área de Economia Criativa e Solidária potencializar a localidade para a Copa do 

Mundo como bairro referência de desenvolvimento sustentável.” (Relato em anexo) 

Outro aspecto observado pela FUNDARPE é que existe um nível horizonte de 

comunicação com os integrantes do bairro, o que facilita as ações de apoio que o 

Estado realiza. Este fato tem um respaldo positivo pois, como relatado, existe uma 

gestão compartilhada entre os integrantes do Polo, pois “os parceiros compartilham 

experiências, talentos e expectativas comuns. O pacto estabelecido entre eles se 

torna muito além da celebração de convênios ou contratos. O compromisso e 

envolvimento da comunidade e parceiros institucionais se tornam um alicerce que 

gera uma relação, sobretudo de confiança. Neste caso, em específico é a 

comunidade quem escolhe a entidade ou empresa parceira.” (Relato em anexo) 

Para o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IDAH), 

que vem desenvolvendo desde 2008 uma atividade de desenvolvimento local 
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sustentável com a comunidade do bairro, os trabalhos realizados ao longo desses 

três anos e meio no componente da economia da cultura, buscaram desenvolver 

ações e estratégias que contribuíssem para o desenvolvimento do território a partir 

da ampliação da competência local para a gestão autônoma e empreendedora das 

ações socioculturais promovidas no bairro. 

Segundo, Karina Zapata, Coordenadora do Componente Apoio à 

Implementação e Gestão dos Projetos Culturais do IADH, “o grande diferencial 

dessa experiência foi trabalhar o desenvolvimento em sua macro dimensão 

(governança participativa, cultura, meio ambiente, educação, comunicação, 

empreendimentos sociais e produtivos), a atuação sinérgica entre os parceiros nos 

vários componentes do Bombando (parceria de resultados), e uma comunidade 

com um brilho especial que deseja para si um projeto de mudança sustentável, a 

partir de posturas mais organizadas, qualificadas e autônomas no processo de 

gestão do desenvolvimento do território.” (Relato em anexo) 

As atividades desenvolvidas pelo Instituto de Assessoria para o 

Desenvolvimento Humano constaram das seguintes atividades: 

• Mapeamento da atuação de 60 grupos culturais no Polo da Bomba;  

• Oficinas de sensibilização e mobilização para o desenvolvimento cultural 

comunitário 

• Jornadas de construção e implementação de eventos de integração artística; 

• Oficinas de empreendedorismo cultural  em parceria com o Sebrae; 

• Intercâmbios culturais para aprendizagem social; 

• Jornadas de elaboração dos projetos culturais; 

• Desenvolvimento de pesquisa iconográfica da região (parceria com o Centro 

Pernambucano de Design e apoio do Sebrae; 

• Articulação de parcerias estratégicas para a implementação dos projetos 

culturais  com Sebrae; Secretaria de Turismo do Recife; Secretaria de 

Cultura do Recife;  Ministério do Turismo; Fundação Gilberto Freyre; 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe); 

• Apoio técnico e operacional à estruturação do Circuito Turístico Bomba 

Cultural 
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Grupo Afro Omobirim 

 

Em decorrência das atividades realizadas e do potencial turístico apresentado 

pela efervescência cultural local, o IADH desenvolveu ainda em parceria com o 

Ministério do Turismo, a proposta de 04 Roteiros Culturais Temáticos, que já se 

encontram em fase de divulgação junto ao Trade turistico. São eles: 

• Roteiro das Artes: objetiva combinar atividades culturais distintas como artes 

cênicas, música, dança, cultura popular, literatura e outros, que propiciem ao 

turista vivenciar diversas linguagens artísticas, conhecendo suas técnicas, 

suas motivações e o fazer cultural com qualidade e originalidade. Um 

momento de cultura e lazer para conhecer as produções artísticas que 

emergem da Bomba do Hemetério. 

 

• Roteiro Conhecendo o Território: busca proporcionar ao visitante um 

caminhar pela localidade, apresentando-lhe a história do bairro e 

oportunizando um contato mais direto com os principais ícones da cultura 

local, demonstrando a importância da atividade cultural para a comunidade. 

Esse Roteiro apresenta a identidade urbana do território, onde o turista 

poderá também observar cada detalhe das casas, becos, ruelas, escadarias e 

também das paisagens urbanas do entorno misturadas à natureza. Esse 

caminhar se completa com um contato mais direto junto às pessoas e seu 

cotidiano. 
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• Roteiro Cultura e Tradição: visa fomentar a manutenção de manifestações 

tradicionais, algumas de existência centenária, reconhecidas pela importância 

do repasse de tradições para gerações futuras. Neste Roteiro, as 

manifestações culturais se confundem com as histórias dos seus 

antepassados, onde os fazeres e saberes não se perderam pelo tempo, 

preservados e reestruturados em processos educativos. O turista experimenta 

o Brasil e o Nordeste em suas cores, danças, crenças e, principalmente, no 

jeito de ser especial da comunidade da Bomba do Hemetério 

 

• Roteiro BombÁfrica: oferece atividades e produtos turísticos da Bomba do 

Hemetério com foco na cultura de matriz africana predominante na região. O 

roteiro reúne interpretação do território, movimentos artísticos locais e a 

tradição cultural da comunidade, ensinando o sabor e os saberes dos valores 

e crenças das raízes afro-brasileiras. 

 

Boi Mimoso 

 

Estas propostas visam consolidar as ações de desenvolvimento sustentável 

instigadas e fomentadas por instituições externas, o que pressupõe também a 

organização de um arranjo produtivo local da economia criativa bem propício no 

bairro. Ainda segundo Zapata, “O trabalho realizado no âmbito da cultura sempre 

teve como objetivo consolidar a Bomba do Hemetério como um Polo Cultural e de 

Atrativo Turístico diferenciado, buscando contribuir para o fortalecimento dos 

grupos locais e o desenvolvimento social, econômico e cultural do bairro, 

melhorando a qualidade de vida da comunidade.” (ZAPATA, 2011:73)56 

                                                           
56 ZAPATA, Karina. A Experiência de Desenvolvimento Local na Bomba do Hemetério. IDAH. 
Recife, 2011. 
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Como este foi o único potencial Pólo Criativo com instalações consolidadas 

em um bairro, aplicamos questionários com alguns residentes no local e 

constatamos que a maioria dos entrevistados desconhece as ações e forma de 

organização do Pólo Bomba do Hemetério, demonstrando que necessita ainda de 

uma melhor comunicação com os moradores, bem como envolver a população 

local nas futuras atividades turísticas a serem desenvovlidas.  
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Polo Criativo Caminho das Artes – Belo Horizonte/Nova Lima – MG 

 

Ensaio da Cia. 1º Ato 

A idéia de implantar o Polo Criativo Caminho das Artes é uma novidade 

levada a partir de nossa visita ao grupo de iniciativas que compõem o Circuito 

Caminho das Artes, criado espontaneamente pelos seus integrantes a partir de 

2009 para a região metropolitana de Belo Horizonte entre a capital e o município de 

Nova Lima.  

Acreditamos que esta vem ser uma boa perspectiva para grupo de artistas e 

companhias artísticas que se instalaram na região e que hoje abriga um expoente 

cenário cultural com a presença de diversas companhias artísticas profissionais 

que buscaram a distância do grande centro de Belo Horizonte. 

 Na região estão sendo instalados inúmeros espaços de dança e teatro, 

estúdios de música, galerias, produtoras culturais e restaurantes que agregaram 

ainda o valor ambiental da região à disponibilidade de galpões para locação que 

bem serviram aos intuitos das companhias instaladas, em sua maioria formada por 

grupos de dança profissionais. 

Ainda segundo informações coletadas nestes últimos anos, se mudaram ou 

se mudarão, para a região as seguintes iniciativas: Grupo Armatrux e Companhia 

Suspensa com o C.A.S.A. (Centro de Artes Suspensa Armatrux) O Grupo Corpo 

(com um teatro de grande porte e complexo cultural de alto nível), Grupo de Dança 

1º Ato, Companhia Quick de Dança, Galerias Rhys Mendes e Lemos e Sá, e 

artistas como: Marina Machado, Regina Souza, Vander Lee, Anderson Guerra, 

Guilherme Castro, Flávio Venturini, Dudude Hermann, Suely Machado, Isabel 

Stewart, Yara Tupinambá, Liliza Mendes, Tarcísio Ramos Homem, entre outros.  
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Esperamos que a idéia lançada de se criar na região o Polo Criativo Caminho 

das Artes terá o apoio da Criativa Birô, a ser instalado em Belo Horizonte no 

segundo semestre de 2012, e que já conta com a disponibilidade dos grupos e 

artistas instalados no local, fazendo-se necessário para isto uma maior articulação 

entre os pares e o suporte de uma política de estímulo para a iniciativa.   

 
Galeria Lemos de Sá 

 

Identificação territorial 

A região onde se pretende criar o Polo Criativo Caminho das Artes fica a 20 

km de Belo Horizonte, já no município de Nova Lima, abrangendo os 

bairros/distritos de Jardim Canadá, Vale do Sol e Passárgada, sendo uma área que 

ostenta uma beleza natural entre o cerrado e a mata atlântica, o que segundo nos 

informaram, inspira arte. Esta afirmação cultural do lugar é o atrativo que tem 

chamado a atenção de outros grupos e empreendedores da área cultural para se 

instalarem no local.  

 

Integrantes entrevistados 

1. Grupo de Dança 1º. Ato - Dança 

2. Quick Cia de Dança - Dança 

3. Quick Ponto de Cultura – Dança, música, artes visuais, arte digital 

4. Companhia Suspensa - Dança 

5. Lemos de Sá Galeria de Arte – Artes Visuais 

6. Teatro em Movimento / Rubim Produções Culturais e Eventos Ltda. – Teatro, 

dança, musica, gestão e produção cultural 
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7. Estúdio Santa Rita - Audiovisual 

8. Grupo de Teatro Amatrux - Teatro 

9. Cresce – Escola Itinerante de Cultura e Ecologia – Cultura popular 

10. Pop Produções Artísticas - Gestão e produção cultural 

11. ONG Primo - Dança 

12. Hibrida - Artes visuais, design e artesanato 

13. Grupo Corpo -  Dança 

 
 

Dados coletados em pesquisa com integrantes do Potencial Polo Criativo 

Apesar de ainda não criado, metade dos componentes do potencial Polo 

declararam contratar diversos serviços no próprio Polo, apesar de poucas 

iniciativas declararem ser contratadas, mas que já aponta como um sinal positivo 

para a implementação do arranjo produtivo local e tendo-se como eixo de atuação 

principal as artes do espetáculo. 

Quanto a serem contratados fora do Polo, todos os entrevistados declararam 

serem contratados, inclusive no exterior, como podemos verificar abaixo. 

 

Também destacamos que 12 das 13 iniciativas realizam eventos no próprio 

polo e com boa periodicidade, o que nos sinaliza já a dinâmica cultural local 

provocada pela presença das iniciativas no local, mesmo que seja há pouco tempo 

(03 anos de presença no local). 
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Outro fator de destaque diz respeito a estimativa de receita bruta apresentada 

pelos integrantes do potencial polo, o que reflete o nível de profissionalismo que os 

grupos já tem, também apresentado no material de registro dos grupos e nos 

históricos das iniciativas. 

A partir deste aspecto positivo, da capacidade de sustentabilidade financeira, 

reiteramos nossa expectativa de que este possa vir a ser um dos polos criativos a 

serem estimulados à implantação de melhor resultado, sendo deste caso 

observadas as outras demandas das iniciativas para que a proposta se efetive e 

venha tornar-se um caso modelo para o país. 
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Observações para melhoria do Polo  

Ao observarmos as necessidades mais apontadas pelos entrevistados 

verificamos que a grande necessidade de melhoria trata-se de questões de infra-

estrutura do local, um ponto o poder público tem interferência direta. 

O segundo aspecto de melhoria trata das próprias inter relações, sendo 

necessária neste caso uma atividade mais proativa dos próprios integrantes no 

sentido de buscarem uma organização e gestão compartilhada, tanto do projeto 

Circuito Caminho das Artes, como do Polo Criativo Caminho das Artes, cabendo ao 

poder público neste ponto apoiar e ofertar os mecanismos disponíveis para a 

promoção desta integração. 

Observação apontada 
Quantidade de 

registros 
Melhoria da segurança 6 
Melhorar o saneamento básico 6 
Melhorar iluminação pública 6 

Mecanismos de gestão integrada 5 
Sinalização turística 5 
Melhoria da malha viária/transporte 5 
Paisagismo no local 5 
Integrar iniciativas do Polo 3 
Integrar a comunidade 2 
Marketing/Divulgação 2 
Patrocínio/Financiamento 2 
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Fomento ao intercâmbio 2 
Manutenção e melhoria da estrutura tecnológica e 
técnica no local 

2 

Mapeamento da E.C. no local 2 
Buscar parceria com outros polos 2 
Políticas de incentivo fiscal 1 
Programação conjunta no polo 1 
Ter continuidade nas ações 1 
Apoio do poder público e privado 1 
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Polo Criativo Parque Tucumã – Rio Branco/AC 

 
Aluna da Escola Acreana de Música 

 

Este potencial Polo Criativo ainda bem incipiente em sua organização tem 

como foco principal as atividades formativas que se instalaram naturalmente em 

uma região que é o portal de entrada do município de Rio Branco, no Acre. A 

região tem ainda como base a presença de um polo universitário composto pela 

Universidade Federal do Acre e da Faculdade da Amazônia Ocidental, que ofertam 

cursos para profissionais dos segmentos criativos, e que já conta com algumas 

atividades em parceria. 

Apesar da potencialidade de organização em torno da economia criativa, a 

região ainda não tinha sido pensada enquanto Polo, mas a partir de nossa visita foi 

sendo estimulada a idéia de desenvolver no local uma maior integração entre as 

entidades lá presentes em busca dessa identidade de desenvolvimento local a 

partir da diversidade de atividades formativas. 

 

Identificação territorial 

A região que o potencial Polo Parque Tucumã pretende alcançar segue um 

trecho da BR 364 e abrange desde a Universidade Federal do Acre até a Usina de 

Comunicação e Arte João Donato, incluindo em sua área diversas iniciativas que 

têm como característica principal a formação na área cultural. 

Por tratar-se de uma iniciativa ainda muito nova, não obtivemos muitas 

respostas às nossas questões mais específicas sobre o uso do território ou dos 

ambientes e quais práticas pretende-se implementar com relação à geografia local, 
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mas acreditamos que nossa presença provocou um despertar em todos com 

relação a esta possibilidade e que em breve podemos obter maiores informações 

sobre o Polo Criativo Parque Tucumã. 

 

Iniciativas integrantes entrevistadas 

1. Curso Licenciatura em Artes Visuais/FAAO – Artes Visuais 

2. Curso de Licenciatura Plena em Música/UFAC – Música  

3. Liga de Quadrilhas Juninas do Acre – Cultura Popular 

4. Curso de Teatro da UFAC - Teatro 

5. Escola Acreana de Música/ESAM - Música 

6. Usina de Arte João Donato - Teatro, Música, Artes Visuais e Cinema 

7. Comunidade Corrente do Bem/CCBEM – Artesanato 

8. Curso de Bacharelado em Arquitetura/FAAO – Arquitetura 

 

 
Integrantes da Comunidade Corrente do Bem 
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Dados coletados em pesquisa com integrantes do Potencial Polo Criativo 

Apesar de tratarem-se de instituições de ensino, este potencial Polo 

apresenta um dos índices de menor tempo de existência de suas iniciativas, que 

giram em torno de 6 anos, o que nos revela a existência de um movimento anterior 

que levou as iniciativas a se instalarem no local, bem como nos aponta para uma 

boa possibilidade de consolidação da idéia de implantação de um Polo de 

econômica criativa no local. 

 

Outro aspecto que destacamos é que, como tratam-se de iniciativas liagadas 

à área de formação, é comum a realização de eventos, e neste caso, constatamos 

que todas as iniciativas entrevistadas os realizam, apontando-nos uma 

programação cultural bem ativa na região, o que colabora para a implantação de 

um polo de economia criativa na região . 
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Observações apontadas para melhoria do Polo  

A observação de maior recorrência apontada indica que, como era de se 

esperar, a implantação efetiva do Polo Criativo somente será possível após a 

integração entre seus participantes, apontamento que foi reforçado ainda com a 

necessidade de realização de programação e produção conjuntas. Ou seja, 

percebe-se no grupo a vontade de atuação em grupo, o que é bem positivo para 

que a experiência seja bem sucedida.  

Outro aspecto observado trata da necessidade de integração e pactuação 

com os poderes públicos, o que consideramos fundamental, principalmente neste 

caso onde a maior parte das iniciativas integrantes pertencem ao poder público, e 

portanto esta resposta aponta para a necessidade do desenvolvimento de políticas 

públicas mais eficazes para a melhoria de atuação das iniciativas formadoras que 

compõe este potencial Polo.   

Observação apontada 
Quantidade 
de registros 

Integrar iniciativas do Polo 7 

Programação conjunta no polo 3 

Fazer produtos em comum 3 

Parcerias com o governo 2 

Pactuação publica governamental 2 

Marketing/Divulgação 1 

Mecanismos de gestão integrada 1 

Melhoria da segurança 1 

Projeto de identidade para o polo 1 

Institucionalização do polo 1 

Agregar empresários locais 1 

Ter continuidade nas ações 1 

Ter mais ousadia 1 

Mapeamento da Economia Criativa no local 1 
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Observações complementares  

 

 
Usina de Artes João Donato 

 

Apesar de, infelizmente, não podemos aprofundar maiores estudos sobre este 

potencial Polo Criativo devido ao seu estágio absolutamente inicial,  acreditamos 

que o estímulo causado pela nossa presença junto ao estado, a mobilização 

realizada para as visitas e as provocações recebidas com a aplicação dos 

questionários, pode promover um maior movimento em torno da implantação do 

Polo Criativo Parque Tucumã. 

Outro fator que também nos alenta neste sentido é a presença, a partir do 

segundo semestre de 2012, do Criativa Birô no Estado, que já vem com esta nova 

perspectiva e desafio de promover a implantação deste arranjo produtivo local, e 

uma vez que os representantes estaduais da economia criativa, integrantes da 

Fundação Elias Mansur, estiveram presentes as reuniões de definição de local para 

visitas e acompanharam algumas das entrevistas, sentindo-se desde já envolvidos 

neste processo. 

E, em complementação à nossa boa expectativa, apontamos a existência da 

Rede Acreana de Cultura – RAC, que reúne artistas, produtores e equipamentos 

culturais, conta essencialmente com a participação do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AC), da Fundação Municipal de Cultura 

Garibaldi Brasil (FGB), da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour 

(FEM), do Serviço Social do Comércio (SESC/AC), do Serviço Social da Indústria 



Territórios Criativos - Estudo sobre Polos Criativos no Brasil                                                          120                       

(SESI/AC), além do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN/AC) e do Ministério da Cultura (MinC), através de suas representações 

regionais.  

A existência da RAC no Estado do Acre potencializa esta proposta, uma vez 

que a mobilização continua ativa e busca fortalecer as iniciativas e propostas para 

o desenvolvimento cultural local, como nos assinala Keilah Diniz57: 

“É uma forma de potencializar não apenas recursos financeiros, mas também a 

própria capacidade funcional e executora de cada instituição participante, uma vez 

que cria um mosaico de ações, diversificadas em conteúdos, formas, ambientes e 

amplitude territorial. O resultado esperado é o fortalecimento da ação cultural no 

Estado, dando consistência às políticas públicas de modo a propiciar maiores 

oportunidades aos fazedores de arte e realizadores culturais diversos e ampliar o 

acesso da população aos bens e serviços culturais a que têm direito.” (RAC, 

2011:51) 

                                                           
57 Diversos autores. CULTURA EM REDE - A experiência da Rede Acreana de Cultura (RAC). RAC, Rio 
Branco, 2011. 
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CAPÍTULO 4 
 

PLANO COM AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O RECONHECIMENTO E 
CONSOLIDAÇÃO DE POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

 

Este último capítulo trata de propor um Plano de Ação para o reconhecimento 

e a consolidação de Polos Criativos, tendo como base de sua proposição os 

estudos conceituais e de desenvolvimento de metodologia de investigação de 

potenciais polos criativos apresentados nos capítulos anteriores elaborados por 

esta consultoria. 

As observações levantadas durante o processo de prospecção e investigação 

realizado anteriormente destacaram algumas necessidades que apontamos como 

estratégicas para o bom desenvolvimento das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento destes arranjos produtivos locais, principalmente no que se trata 

de replicar a metodologia de investigação proposta e na implantação de parcerias 

entre o próprio Ministério da Cultura e os municípios que possuem ou desejam 

desenvolver polos de economia criativa. 

Gostaríamos também de observar que para a elaboração deste trabalho 

conclusivo de consultoria fez-se necessário um prazo maior do que o estabelecido 

em contrato, visto que a construção do presente trabalho contou ainda com a 

participação e as colaborações de integrantes da Secretaria de Economia Criativa- 

SEC do Ministério da Cultura, recém institucionalizada e, portanto, ainda em fase 

de plena estruturação. 

O Plano de Ação aqui apresentado busca, além de orientar as atividades em 

âmbito nacional, enfatiza algumas atividades para os Criativas Birôs, que são 

equipamento do MINC/SEC em parcerias com governos estaduais e previstos para 

entrar em funcionamento no segundo semestre de 2012. Distribuídos 

regionalmente, mas de funcionalidade estadual, os Criativas Birôs estão 

localizados em Porto Alegre/RS/Região Sul; Goiânia/GO/Região Centro Oeste; 

Recife/PE/Região Nordeste; Belo Horizonte/MG/Região Sudoeste e Rio 

Branco/AC/Região Norte. 

 Este capítulo apresenta em sua estrutura a definição dos objetivos de um 

plano de ação voltado para o reconhecimento e a consolidação de polos criativos 
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no Brasil; aponta algumas iniciativas que podem ser desenvolvidas nas esferas 

federal, estadual e municipal; indica etapas de implantação do Plano; apresenta um 

quadro do plano de ação composto pelo seu cronograma, iniciativas, metas, prazo, 

atividades, responsáveis, recursos necessários e indicadores e uma conclusão 

desta consultoria. 

 

PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Público alvo   

Instituições do poder público; profissionais e empreendimentos criativos 

agrupadas geograficamente em um determinado território e formados por: 

coletivos, associações, grupos artísticos, artistas, produtores e gestores culturais, 

profissionais autônomos, empregados de empresas das diversas cadeias que 

constituem a economia criativa, distribuidores de produtos e prestadores de 

serviços destes setores, ONGs e entidades de classe que atuem ou pretendam 

atuar nos setores criativos. 

 

Objetivo Geral 

Atuar em prol do desenvolvimento de Polos de Economia Criativa nos 

municípios brasileiros através da proposição de metodologias para reconhecimento 

e consolidação dos mesmos e em articulação com entes federados e sociedade 

civil. 

 

Objetivos Específicos 

Para a determinação dos objetivos específicos deste trabalho, consideramos 

como premissas básicas os estudos conceituais e metodológicos desenvolvidos 

anteriormente por esta consultoria e os objetivos co-relacionados à questão dos 

territórios criativos, dentre outras, elencados no Plano da Secretaria da Economia 

Criativa do Ministério da Cultura. 

Ressaltamos que a junção destes dois pontos de consideração teve ainda o 

escopo determinado pelos cinco grandes desafios descritos como prioritários no 
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Plano da SEC, sendo eles: o levantamento de informações e dados da Economia 

Criativa, a articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; a 

formação para competências criativas; o apoio à infraestrutura de produção, 

circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços criativos e a criação e 

a adequação de marcos legais para os setores criativos. 

E ainda considerando que toda a linha de conceituação, proposição de 

metodologia e investigação apresentadas anteriormente encontraram pontos de 

congruência com os objetivos propostos com o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa, elegemos alguns tópicos e ampliamos outros para a listagem de objetivos 

específicos para este trabalho, como expomos a seguir: 

1 Promover a identificação de diferentes iniciativas de arranjos produtivos locais 

(APL) que possam ser considerados potenciais polos criativos existentes no 

país; 

2 Realizar um mapeamento inicial dos APLs de economia criativa - formais e 

informais - através do estímulo à participação em chamamentos públicos e 

editais de reconhecimento e fomento aos polos criativos; 

3 Mobilizar os entes federados e a sociedade civil para a implantação de novos 

polos criativos; 

4 Colaborar com a institucionalização de grupos e associações de artistas para 

potencializar o trabalho coletivo de criação e produção, facilitando o fomento 

de empresas e a consolidação dos potenciais polos criativos;  

5 Fomentar a capacitação de profissionais e gestores de pequenos 

empreendimentos integrantes de potenciais polos criativos em parceria com o 

Sistema S, universidades, centros tecnológicos, organizações sociais e outras 

instituições de fomento; 

6 Dinamizar as incubadoras e os centros de pesquisa/tecnologia de economia 

da cultura/criativa já existentes para amplificar as experiências de 

formação/qualificação na área de gestão de empreendimentos com foco nos 

APLs criativos; 

7 Colaborar com a formalização de grupos e empreendimentos culturais por 

meio do associativismo e do cooperativismo em parceria com as instituições 

de fomento e o sistema S; 
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8 Formar parcerias com diversos setores do poder público, iniciativa privada e 

sociedade civil visando à implementação de políticas públicas transversais 

para os desenvolvimentos locais de polos criativos; 

9 Articular junto às secretarias municipais de cultura o fomento as organizações 

coletivas, cooperativas, redes e outras formas de atividade profissionais 

conjuntas reconhecidas como potenciais polos criativos, por meio dos fundos 

municipais de cultura; 

10 Promover a articulação do MinC com os bancos oficiais, através da Secretaria 

da Economia Criativa, com o objetivo de gerar alternativas de financiamento 

para a cadeia produtiva da cultura com foco nos APLs criativos; 

11 Diversificar e combinar mecanismos de financiamento, induzindo a criação de 

alternativas adequadas às demandas e ao perfil dos profissionais e 

empreendedores integrantes de polos criativos. 
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INICIATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS POLOS CRIATIVOS 

 

A partir dos objetivos apresentados anteriormente, listamos as iniciativas que 

consideramos ações estratégicas a serem desenvolvidas pelo Ministério da Cultura 

em articulação com diversos parceiros, com vistas ao pleno desenvolvimento da 

economia criativa, tendo como base os polos criativos brasileiros.  

 

Edital de Apoio a Polos Criativos 

 

Chamamento público de âmbito nacional dirigido a sociedade civil e aos poderes 

públicos municipais e estaduais com vistas à concessão de apoio a potenciais 

polos criativos, ofertando aos selecionados recursos financeiros; assessoria na 

elaboração de Planos de Desenvolvimento dos Polos, assessoria para os 

processos de gestão coletiva e na capacitação de seus integrantes. 

 

Edital de fomento à implantação de Polos Criativos 

 

Chamamento público de âmbito nacional dirigido a instituições dos poderes 

públicos municipais e estaduais com vistas ao financiamento de ações que 

visem à implantação de novos polos criativos nos municípios brasileiros, 

ofertando aos selecionados recursos financeiros; assessoria na elaboração de 

Plano de Desenvolvimento do Polo e capacitação de seus integrantes. 

 

Plano Municipal para os Polos Criativos 

 

Articulação junto à gestão de municípios brasileiros para a criação de planos 

municipais de ações políticas voltados ao desenvolvimento de polos que incluam 

apoio financeiro através do fundo municipal de cultura e de leis de incentivos 

fiscais para seus integrantes, de intervenções para melhorias urbanas nos 

bairros onde os polos estão localizados e de ações de promoção dos polos 

criativos implantados. 
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Incubadora de Organizações Criativas 

 

Articulação junto a Universidades, Institutos e Centros Tecnológicos, Sistema S 

e outras entidades afins com vistas à assessoria para capacitação e 

formalização de grupos, coletivos e redes por meio de estímulo ao 

associativismo, cooperativismo e empreendedorismo, de acordo com a natureza 

de cada p 

olo identificado e de seus integrantes. 

 

Chancela Polo Brasil Criativo 

 

Iniciativa de reconhecimento de Polos Criativos já existentes em municípios 

brasileiros promovida pela Secretaria da Economia Criativa do Ministério da 

Cultura em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério 

da Indústria e do Comércio, Ministério das Cidades,  Governos Estaduais e 

Municipais e outras entidades parcerias através da concessão de chancela de 

reconhecimento do Polo Criativo. 

 

Linha de Crédito para os Polos Criativos 

 

Articulação junto a instituições financeiras oficiais, com vistas à criação e 

promoção de linhas de concessão de crédito coletivo para os empreendimentos 

e projetos integrados oriundos dos polos criativos chancelados e/ou que tenham 

criado seus Planos de Desenvolvimento. 

 

Formação da Rede de Polos Criativos 

 

Articulação e organização de uma Rede de Polos Criativos a partir das 

experiências já consolidadas e seladas, com vistas à promoção da atuação em 

rede, compondo a Rede Criativa Brasileira. 
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ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

 

As etapas para implantação das ações propostas no presente trabalho se 

constituem de forma a organizar os procedimentos por macro-ações, e não 

significam necessariamente uma ordem cronológica de atuação, podendo em 

certas situações ocorrer simultaneamente a outras etapas ou ainda perpassar todo 

o período de implantação do presente Plano. 

 

Etapa 1 – Estabelecimento de parcerias 

• Desenvolvida pelo Ministério da Cultura/Secretaria da Economia Criativa, esta 

etapa consiste em firmar acordos, convênios, termos de cooperação e outros 

instrumentos de formalização de parcerias com instituições dos poderes público 

e da iniciativa privada tais como secretarias estaduais de cultura; secretarias 

municipais e fundações de cultura municipais; agências de fomento e 

desenvolvimento; empresas estatais; organizações do Sistema S; organismos 

bilaterais e multilaterais internacionais e outros que venham a colaborar para a 

consecução do presente Plano de Ações. 

 

Etapa 2 - Identificação de potenciais Polos Criativos em Território Nacional 

• Inicialmente esta etapa consiste em realizar um reconhecimento nas 

potencialidades existentes para a implantação e consolidação de polos criativos 

nos municípios a ser desenvolvida pelo MINC/SEC em parceria com outras 

instituições do poder público nas três esferas governamentais. Será efetivada 

através do lançamento de editais e outros chamamentos públicos que tenham 

como base os critérios e instrumentais de identificação apontados anteriormente 

por esta consultoria para a inscrição de indicação de potenciais polos criativos 

em âmbito nacional. 

• Ainda compondo a identificação de polos, propomos o lançamento de edital ou 

chamamento público pelo MINC/SEC em parceria com outras entidades 

governamentais voltados aos municípios, sendo necessária para a participação 

no concurso a apresentação de projetos para implantação de polos criativos em 

suas localidades. 

• Nesta etapa serão utilizados os critérios para prospecção e identificação de 

potenciais Polos Criativos apontados como prioritários por técnicos da Secretaria da 

Economia Criativa, que leva em conta ainda a existência de práticas inovadoras, 

associativas, cooperadas, inclusivas e sustentáveis de cada potencial polo. 
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Etapa 3 – Elaboração de Planos de Desenvolvimento de Polos Criativos  

• Os selecionados nos editais e/ou chamamentos públicos da Etapa 1 deverão 

apresentar um Plano de Desenvolvimento de Polo Criativo, elaborado com a 

colaboração e participação dos Criativas Birôs, contando ainda com o apoio de 

entidades de fomento ao desenvolvimento, incubadoras de economia criativa, 

Sistema S e/ou outras entidades parceiras do MINC e/ou dos governos 

estaduais e municipais para a implementação do presente Plano de Ações. 

Etapa 4 – Implementação das ações de apoio aos Polos Criativos  

• Etapa composta pela efetivação das atividades de apoio aos Polos Criativos, 

tais como premiações, oferta de assessorias e capacitações, realizações de 

Fóruns, oferta de crédito, chancelas de Polos Criativos Brasileiros e outras 

programadas no presente Plano de Ações. 

Etapa 5 – Acompanhamento, avaliação e consolidação de Polos Criativos 

• Após a constituição e do reconhecimento dos potenciais Polos Criativos, o 

MINC/SEC em parceria com os entes federados envolvidos na ação e seus 

respectivos parceiros realizam pelo período de 01 (um) ano, atividades de 

supervisão e acompanhamento do desenvolvimento de polos candidatos à 

chancela de Polo Brasil Criativo, sendo confirmada sua consolidação através da 

entrega de chancela. 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

O presente Plano de Ações que demonstramos a seguir leva em 

consideração a organização a partir das iniciativas elencadas anteriormente, e 

busca responder às seguintes questões de orientação:  

 

• A Iniciativa do quadro está relacionada com quais etapas do Plano de Ações 

Estratégicas para Polos Criativos? 

• Quem serão o coordenador, os responsáveis e os parceiros desta Iniciativa? 

• Quais as atividades serão necessárias e quais seus objetivos?  

• Quais as metas a serem cumpridas? 

• Quanto tempo será necessário para cada atividade? 

• Através de quais estratégias serão desenvolvidas as atividades? 

• Que indicadores serão utilizados para averiguar a realização das atividades?  
 

Esclarecemos ainda que as atividades e seus prazos de realização não 

comporão neste trabalho um Cronograma de Trabalho, visto que tratamos aqui de 

iniciativas com suas respectivas atividades que tendem a ocorrer tanto 

simultaneamente, como a partir de momentos e articulações que independem de 

cronogramas, o que é bem próprio à realidade política brasileira. 

Entretanto, se considerarmos que todas as iniciativas partirão de um mesmo 

período de tempo, e que todas as atividades cumprirão os prazos propostos, 

podemos concluir que este processo de reconhecimento e consolidação de Polos 

Criativos no Brasil venha a ser finalizado no decorrer de 18 meses de atividades. 

Gostaríamos também de apontar que para a elaboração dos Quadros de 

Ações a seguir nos referimos aos instrumentais de verificação reformulados e 

anexados a este Trabalho, que observamos a proposta do Plano Brasil Criativo e 

ainda que levamos em consideração as observações e contribuições de técnicos 

da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura.  



PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

 

Iniciativa 1 - EDITAL DE APOIO A POLOS CRIATIVOS 

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC 

Etapas relacionadas: 1, 2, 3 e 4 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Elaboração e Publicação 
de Edital no Diário Oficial 
da União 

Promover concurso 
público para 

identificação e apoio a 
Polos Criativos 

01 edital 02 meses 
MINC/SEC 

MINC/CONJUR 

• Elaboração pela SEC 
• Aprovação pela 

CONJUR/MINC 
• Publicação em D.O.U. 

Edital publicado 

Lançamento e 
Divulgação do Edital de 
Apoio a Polos Criativos 

Lançar, divulgar e 
mobilizar participantes 

para inscrições no edital 

27 
estados 

02 meses 

MINC/SEC 
MINC/ASCOM 
Gov. Estaduais 
Gov. Municipais 

• Oficinas de divulgação 
• Mídia local 
• Mídias sociais 

Nº de inscritos 

Seleção e divulgação 
dos contemplados 

Selecionar e divulgar as 
melhores propostas 

70  polos 02 meses 

MINC/SEC 
Gov. Estaduais 
Gov. Municipais 

SEBRAEs 
Instituições de 

fomento a APLs 

• Formação de comissão 
de seleção com 
parceiros 

• Seleção a partir de 
critérios pré-definidos 

• Divulgar os selecionados 

Nº de 
selecionados 
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Repasse financeiro aos 
polos 

Repassar recursos 
financeiros de apoio ao 
desenvolvimento dos 
polos selecionados 

70 
repasses 

03 meses 

MINC/SEC 
MINC/CONJUR 
Gov. Estaduais 
Gov. Municipais 

 

• Convênios com 
instituições integrantes 
do Polo para 
recebimento dos 
recursos ou... 

• Convênios com 
governos 
estaduais/municipais 

• Repasse financeiro do 
MINC para o Polo 

Nº de polos 
beneficiados 

Assessoria na 
elaboração de Planos de 
Desenvolvimento dos 
Polos 

Elaborar Plano de 
Desenvolvimento do 

Polo Criativo 

70 
planos 

04 meses 

SEC/Criativas Birôs 
Gov. Estaduais 
Gov. Municipais 

SEBRAEs 
Instituições de 

fomento a APLs 

• Oficinas para elaboração 
de Plano 

• Assessoria durante a 
elaboração 

 

Nº de Planos 
elaborados 

Assessoria para os 
processos de gestão 
coletiva 

Desenvolver modelo de 
gestão coletiva nos polos 

70 polos 06 meses 
SEC/Criativas Birôs 
Universidades/IFETs 

Sistema S 

• Reuniões periódicas com 
os integrantes do polo 

• Assessoria para 
desenvolvimento de 
modelo de gestão 
coletiva 

Nº de processos 
implantados 

Capacitação de 
integrantes dos Polos 

Capacitar os integrantes 
em cursos de gestão e 

empreendedorismo 
70 polos 06 meses 

MINC/SEC/Criativas 
Birôs 

Universidades/IFETs 
Sistema S 

• Divulgação e inscrição 
com membros dos polos 

• Cursos e oficinas 
certificadas de gestão e 
empreededorismo 
ministrados por parceiros 

 

Nº de alunos 
capacitados 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

Iniciativa 2 - EDITAL DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS CRIATIVOS 

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC 

Etapas relacionadas: 1, 2, 3, 4 e 5 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Elaboração e 
Publicação de Edital no 
Diário Oficial da União 

Promover concurso 
público para fomento à 
implantação de novos 

Polos Criativos 

01 edital 02 meses 
MINC/SEC 

MINC/CONJUR 

• Elaboração pela SEC 
• Aprovação pela 

CONJUR/MINC 
• Publicação em D.O.U. 

Edital publicado 

Lançamento e 
Divulgação do Edital de 
fomento à implantação 
de novos Polos 
Criativos 

Lançar, divulgar e 
mobilizar participantes 

para inscrições no edital 

Todo o 
território 
nacional 

02 meses 
MINC/SEC 

MINC/ASCOM 

• Oficinas de divulgação 
• Mídia local 
• Mídias sociais 

Nº de inscritos 

Seleção e divulgação 
dos contemplados 

Selecionar e divulgar as 
melhores propostas 

30 polos 02 meses 

MINC/SEC 
MDS 

SEBRAEs 
Instituições de 

fomento a APLs 

• Formação de comissão 
de seleção com 
parceiros 

• Seleção a partir de 
critérios pré-definidos 

• Divulgar selecionados 

Nº de 
selecionados 

Repasse financeiro aos 
entes federados 
selecionados 

Repassar recursos 
financeiros de apoio à 
implantação de novos 

Polos Criativos 

30 
repasses 

03 meses 
MINC/SEC 

MINC/CONJUR 

• Convênios com aos 
entes federados 
selecionados para 
recebimento dos 
recursos  

Nº de polos 
implantados 
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Assessoria na 
elaboração de Planos 
de Desenvolvimento 
dos Polos 

Elaborar Plano de 
Desenvolvimento do 

Polo Criativo 
30 planos 04 meses 

SEC/Criativas Birôs 
SEBRAEs 

Instituições de 
fomento a APLs 

• Oficinas para 
elaboração de Plano 

• Assessoria durante a 
elaboração 

 

Nº de Planos 
elaborados 

Assessoria para os 
processos de gestão 
coletiva 

Desenvolver modelo de 
gestão coletiva nos 

polos 
30 polos 06 meses 

SEC/Criativas Birôs 
Universidades/IFETs 

Sistema S 

• Reuniões periódicas 
com os integrantes do 
polo 

• Assessoria para 
desenvolvimento de 
modelo de gestão 
coletiva 

Nº de processos 
implantados 

Capacitação de 
integrantes dos Polos 

Capacitar os integrantes 
em cursos de gestão e 

empreendedorismo 

30 polos 
capacitados 

06 meses 
SEC/Criativas Birôs 
Universidades/IFETs 

Sistema S 

• Divulgação e inscrição 
com membros dos 
polos 

• Cursos e oficinas 
certificadas de gestão e 
empreededorismo 
ministrados por 
parceiros 

 

Nº de alunos 
capacitados 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

 
 

Iniciativa 3 - PLANO MUNICIPAL PARA OS POLOS CRIATIVOS 

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC e Governos Municipais 

Etapas relacionadas: 1, 3, 4 e 5 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Elaboração e Termos de 
Parceria com Governos 
Municipais  

Formalizar parceria para 
a elaboração de Plano 
Municipal para Polos 

Criativos 

27 
municípi

os 
02 meses 

MINC/SEC 
MINC/CONJUR 

Governos 
Municipais 

• Elaboração pela SEC 
• Aprovação pela 

CONJUR/MINC 
• Aprovação pelos 

Governos Municipais 
• Publicação em D.O.U. 

Edital publicado 

Elaboração de planos 
municipais de ações 
políticas para os Polos 
Criativos 

Elaborar Planos 
Municipais para Polos 

Criativos 

27 
planos 

03 meses 

Gov. Municipais 
SEC/Criativas Birôs 

SEBRAEs 
Instituições de 

fomento a APLs 

• Oficinas para elaboração 
de Plano junto aos 
membros do Polo 

• Assessoria durante a 
elaboração do Plano 

• Divulgação e 
implantação do Polo 
Criativo 
 

Nº de Planos 
elaborados 
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Apoio financeiro através 
do fundo municipal de 
cultura 

Investir recursos 
financeiros na 

implantação do Polo 

27 
municípi

os 
01 mês 

Governos 
Municipais 

MDS 

• Estratégias para 
captação de recursos 
com apoiadores federais 
tais como MDS, bancos 
oficiais, etc. 

• Repasse de recursos 
aos integrantes dos 
polos 

• Investimento na melhoria 
estrutural do bairro onde 
o Polo está sediado 

• Investimento na 
divulgação e promoção 
de negócios para o Polo 
implantado 

Nº de Polos 
apoiados 

financeiramente 

Apoio através de leis de 
incentivos fiscais 

Aplicar política de 
isenção fiscal para 

integrantes dos Polos 

27 
municípi

os 
03 meses 

Governos 
Municipais 

Câmaras de 
Vereadores 

• Articulação política para 
a criação de Leis de 
Incentivo à ocupação 
geográfica com isenção 
de IPTU 

• Articulação política para 
a criação de Leis de 
Incentivo com isenção 
de ISS 

Nº de municípios 
que criaram leis  

Intervenções para 
melhorias urbanas 

Melhorar o ambiente 
urbano nos bairros que 

possuam Polos Criativos 

27 
municípi

os 
06 meses 

Governos 
Municipais 

 

• Desenvolver ações de 
melhoria urbana nas 
áreas de transporte, 
infraestrutura de energia 
e de comunicação de 
dados, sinalização 
turística, paisagismo, 
malhas viárias, limpeza, 
etc. 

Nº de municípios 
de 

desenvolveram 
ações de 
melhoria 
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Divulgação e promoção 
dos polos criativos 

Divulgar e promover o 
Polo Criativo implantado  

27 
municípi

os 
06 meses 

Governos 
Municipais 

SEC/Criativas Birôs 
 

• Desenvolver ações de 
divulgação do Polo em 
mídia local, estadual, 
nacional e internacional 

• Promover a dinamização 
de negócios criativos 
para fortalecimento do 
Polo  

Nº de Polos 
divulgados e 
promovidos 

Acompanhamento, 
avaliação e consolidação 
de Polos Criativos 

Acompanhar e avaliar a 
consolidação do Polo 

implantado 

27 
municípi

os 
12 meses 

Governos 
Municipais 

SEC/Criativas Birôs 
SEBRAEs 

Instituições de 
fomento a APLs 

 

• Articular com entidades 
parceiras um plano para 
acompanhamento e 
avaliação de Polos 
Criativos 

Nº de Polos 
avaliados 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 
 

Iniciativa 4 - INCUBADORA DE ORGANIZAÇÕES CRIATIVAS 

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC 

Etapas relacionadas: 1, 4 e 5 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Elaboração e 
Publicação de Termos 
de Parceria  

Formalizar parcerias 
com instituições 

específicas para o 
desenvolvimento de 

organizações criativas 

03 Termos 02 meses 

MINC/SEC 
MINC/CONJUR 

MEC 
MCT 

Sistema S 

• Elaboração pela SEC 
• Aprovação pela 

CONJUR/MINC 
• Aprovação pelos 

parceiros 

Termos de 
parceria 

publicados 

Assessoria para 
capacitação e 
formalização de grupos, 
coletivos e redes 

Capacitar integrantes 
de Polos Criativos 
Brasileiros para a 

formalização de suas 
atividades 

30 
assessorias 

06 meses 

SEC/Criativas Birôs 
Universidades 

IFETs 
SEBRAEs 

• Definição dos Polos a 
serem assessorados a 
partir dos resultados 
dos Editais 

• Reuniões periódicas 
com integrantes do pólo 

• Oficinas de capacitação 
• Assessoria para a 

formalização de grupos, 
coletivos e redes 

Nº de 
organizações 
formalizadas 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 
 

 

Iniciativa 5 - CHANCELA POLO BRASIL CRIATIVO  

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC 

Etapas relacionadas: 1, 2, 4 e 5 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Formalização de Termo 
de Parceria com MDS, 
MDIC e MCidades para 
e promoção do concurso  
e destinação de verbas 
para premiação  

Promover ação 
interministerial para 
reconhecimento e 

entrega da chancela de 
Polo Brasil Criativo 

03 
Termos 

02 meses 

MINC/SEC 
MINC/CONJUR 

MDS 
MDIC 

MCidades 

• Elaboração pela SEC 
• Aprovação pela 

CONJUR/MINC 
• Aprovação pelos 

Ministérios parceiros 
• Publicação no D.O.U. 

Termo publicado 

Lançamento de Edital 
para concessão da 
chancela de Polo Brasil 
Criativo  

Promover concurso 
público para entrega da 
chancela de Polo Brasil 

Criativo 

01 edital 02 meses 

MINC/SEC 
MINC/CONJUR 

MDS 
MDIC 

MCidades 

• Elaboração pela SEC 
• Aprovação pela 

CONJUR/MINC 
• Aprovação pelos 

Ministérios parceiros 
• Publicação no D.O.U. 

Edital publicado 
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Divulgação do Edital 
Divulgar e mobilizar 
participantes para 
inscrições no edital 

Todo o 
território 
nacional 

02 meses 

MINC/SEC 
MINC/ASCOM 

MDS 
MDIC 

MCidades 

• Oficinas de divulgação 
• Mídia local 
• Mídias sociais 

Nº de inscritos 

Seleção dos inscritos 
Selecionar e divulgar as 

melhores propostas 
30 polos 02 meses 

MINC/SEC 
MDS 
MDIC 

MCidades 
SEBRAEs 

Instituições de 
fomento a APLs 

• Formação de comissão 
de seleção com 
parceiros 

• Seleção a partir de 
critérios pré-definidos 

• Divulgar os selecionados 

Nº de 
selecionados 

Repasse financeiro aos 
polos chancelados 

Repassar recursos 
financeiros de apoio aos 

polos chancelados 

30 
repasses 

02 meses 

MINC/SEC 
MINC/CONJUR 

MDS 
MDIC 

MCidades  

• Convênios com 
instituições integrantes 
do Polo para 
recebimento dos 
recursos  

• Repasse financeiro do 
MINC para o Polo 

Nº de polos 
beneficiados 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

Iniciativa 6 - LINHA DE CRÉDITO PARA OS POLOS CRIATIVOS 

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC 

Etapas relacionadas: 1 e 4 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Criação de linhas de 
concessão de crédito 
para projetos coletivos 
para Polos Criativos 

Articular linhas de 
crédito para os Polos 

junto a instituições 
financeiras oficiais 

05 
articulações  

03 meses 

MINC/SEC 
BDNES, BNB, 

BASA 
Banco do Brasil 

Caixa Econômica 
Federal  

• Criação de Grupo de 
Trabalho com parceiros, 
coordenado pelo MINC 

• Estabelecimento de 
critérios para a concessão 
de crédito  

Normas 
estabelecidas 

Lançamento de linhas 
de concessão de crédito 
para os Polos 

Lançar e promover as 
linhas de crédito   

01 
campanha 
nacional 

 

 

03 meses 

SEC/Criativas Birôs 
BDNES, BNB 

BASA 
Banco do Brasil 

Caixa Econômica 
Federal  

• Oficinas de divulgação 
• Mídia local 
• Mídias sociais 

Campanha lançada 

Concessão de crédito a 
projetos coletivos e ou 
créditos coletivos de 
Polos Criativos 

Financiar as atividades 
dos Polos Criativos 

A definir 06 meses 

SEC/Criativas Birôs 
BDNES, BNB 

BASA 
Banco do Brasil 

Caixa Econômica 
Federal 

• Assessoria para 
elaboração de projetos 
pelos Criativas Birôs 

• Concessão de créditos 
pelos Bancos Oficiais 

Projetos financiados 
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PLANO DE AÇÕES PARA OS POLOS CRIATIVOS BRASILEIROS 

Iniciativa 7 - FORMAÇÃO DA REDE DE POLOS CRIATIVOS 

Coordenação: Secretaria da Economia Criativa / MINC 

Etapas relacionadas: 1, 2 e 4 

Estratégias de Ação 

ATIVIDADES OBJETIVOS METAS 
PRAZO DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEIS E 

PARCEIROS 
ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Criação da Rede de 
Polos Criativos 

Criar uma rede que 
integre os Polos 

Criativos brasileiros 
01 rede 06 meses 

MINC/SEC  
Gov. Estaduais 
Gov. Municipais 

SEBRAE, 
SESCOOP, 

SESC/SENAC, 
SESI/SENAI 

• Formalização da Rede 
em ambiente virtual do 
Observatório Brasileiro 
da Economia Criativa 

Rede criada 

Lançamento e 
divulgação da criação da 
Rede  

Lançar, divulgar e 
mobilizar integrantes 

para a Rede 

Todo 
território 
nacional 

01 mês 

MINC/SEC/OBEC 
SEC/Criativas Birôs 

Gov. Estaduais 
Gov. Municipais 

Sistema S 

• Mídias locais 
• Mídias sociais 
• Participação em eventos 

de Economia Criativa e 
afins 

Campanha 
lançada 

Dinamização da Rede de 
Polos Criativos  

Dinamizar as atividades 
da Rede  

Indefinid
as 

Ação 
permanente 

MINC/SEC/OBEC 
SEC/Criativas Birôs 

• Gerenciamento da Rede 
virtual 

• Realização de Fóruns de 
Polos Criativos 

• Articulação de espaços 
para negócios criativos 

Mobilizações 
realizadas 

 



CONCLUSÕES 

 

Apesar de procuramos neste trabalho colaborar com a compreensão do 

que sejam os Pólos Criativos, tendo como premissas todos os aspectos 

encontrados através de uma pesquisa bibliográfica, mas ainda observando 

experiências existentes tanto a nível nacional como internacional, acreditamos 

que este seja, como pontuamos no início, um conceito em constante formação 

dada sua novidade nos campos da economia, da cultura do comércio e todos 

os demais que compõem a atividade criativa. 

Sabemos que tais conceitos de nada poderão servir se não houver uma 

base de institucionalização para estas propostas e, ainda, para o 

reconhecimento e fomento à existência de Pólos Criativos no Brasil, daí 

reforçamos a necessidade dos estudos futuros desta consultoria no que 

concerne ao desenvolvimento de indicadores, propostas de metodologias de 

identificação, e ainda a proposição de ações estratégicas para a efetivação da 

Economia Criativa como ferramenta para o desenvolvimento local. 

Além destas necessidades, urgente também se faz a criação de 

arcabouços legais e outras ações que colaborem com a disseminação não só 

deste conceito, mas da necessidade de apoio a estas experiências. Dentre 

estas ações ressaltamos as adequações das Leis que regem as micro e 

pequenas empresas no Brasil, a criação de redes de lugares criativos e o 

envolvimento de diversos parceiros em todos os níveis federativos e outros 

aspectos muito bem pontuados no Plano da Secretaria da Economia 

Criativa(2011: 36/37).  “É evidente a ausência de marcos legais tributários, 

previdenciários, trabalhistas e de propriedade intelectual que atendam às 

especificidades dos empreendimentos e profissionais criativos brasileiros. 

Exposições de artes visuais que venham a itinerar no âmbito nacional e 

internacional são extremamente oneradas por tributos e taxas alfandegárias; o 

não reconhecimento de determinadas atividades como profissões impede o 

trabalhador criativo a ter acesso a benefícios e direitos trabalhistas e 

previdenciários; questões de flexibilização da propriedade intelectual e de 
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regulação do direito de uso de bens e serviços criativos ainda causam polêmica 

em função da complexidade do tema.” 58 

Mesmo com todo o apoio legal e institucional, e seja qual for a 

característica territorial do Pólo Criativo, a natureza histórica de sua 

implantação, ou ainda sua meta funcional, não podemos deixar de comentar 

outro aspecto importante neste conceito, que é o de considerá-lo um espaço 

geográfico de convivência humana, onde as relações aprofundam-se no 

cotidiano e que, de certa forma, retomam algumas práticas pessoais 

abandonadas na atualidade, como nos fala Balula.  “Numa época em que a 

esfera pública se tem vindo a desmaterializar em bits de comunicação ins-

tantânea, quando, nas redes sociais digitais, nascem novas arenas de debate e 

sistemas de troca que não dependem do espaço físico nem de contatos face-a-

face, quando entidades sociais e espaciais não coincidem necessariamente e 

desktop é talvez o nome mais apropriado a dar ao nosso lugar existencial 

(Ziegler, 2004), o espaço solipsista a partir do qual socializamos – interessa-

nos abordar os espaços relacionais onde o corpo está diretamente investido no 

plano social; onde se pode viver a experiência física da presença dos outros; e 

onde há um atual confronto dinâmico de diferentes significados/interpretações 

associados ao uso de um território comum”. (Balula. 2011:95) 59 

Colaborar com a definição, institucionalização e implantação de 

experiências exitosas em Pólos Criativos no Brasil é comprometer-se com 

diversos objetivos que vão além do desenvolvimento econômico local. Trata-se 

também de auxiliar na redução das desigualdades sociais e regionais; de 

inovar nas práticas tecnologias de produção e sociais; de melhorar o grau de 

formação e educacional local; de colaborar com a sobrevivência de micro, 

pequeno e médio empreendimentos através do aumento de sua 

competitividade e de sua produção e de promover uma economia baseada na 

sustentabilidade e responsabilidade ambiental e social. 
                                                           
58 MINC. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014. Brasília, 
Ministério da Cultura, 2011 
59 BALULA, Luís. Planejamento urbano, espaço público e criatividade. Estudos de caso: Lisboa, 
Barcelona, São Paulo Cad. Metrop., São Paulo, v. 13, n. 25, pp. 93-122, jan/jun 2011 (ZIEGLER, H. 
(2004). “Place in the Internet Age or Borges and I”. In: L. Hönnighausen, J. A. e Reger, W. (eds.). Space, 
place, environment. Stauffenburg Verlag, Tübingen.) 
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Os desafios para a consolidação de uma proposta 

 

Sabemos que a proposição de metodologias é um esforço em 

permanente experimentação, principalmente quando partimos de uma 

realidade ainda empírica e carente de conceituação e de teorias que a definam 

e tenham seu reconhecimento público, como trata-se do caso da área da 

economia que trata dos produtos e serviços advindos da criatividade brasileira. 

Admitimos que muito já vem sendo feito no sentido de difundir e 

consolidar conceitos, mas mesmo assim acreditamos ainda ser necessário a 

aplicação destes conceitos a nossa realidade para que suas respostas, através 

de resultados práticos e afirmativos, nos auxiliem a consolidar esta nova área 

enquanto instrumento de desenvolvimento, principalmente se considerarmos o 

potencial criativo brasileiro e as oportunidades históricas que ora apresentam-

se elevando o Brasil à visibilidade internacional com eventos como a Copa das 

Confederações, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos nos anos vindouros.  

Ao denominarmos esta conclusão de “desafios para a consolidação de 

uma proposta”, tratamos aqui de despertar para a urgente necessidade de 

aplicar as proposições que apresentamos no presente trabalho, no intuito de 

fazermos valer os conceitos e ferramentas e, por conseguinte, os resultados 

que esperamos sejam reveladores do que sejam os pólos criativos brasileiros. 

Propomos uma metodologia que prevê a seleção de amostragens a partir 

do cotidianos e das práticas do Ministério da Cultura e considerando as 

realidades dos municípios brasileiros. Buscamos atender à necessidade de 

construção metodológica de investigação com a proposição de etapas para a 

pesquisa e conseqüente análise do potencial pólo a ser verificado. Elaboramos 

instrumentais que procuram atender a todas as questões apresentadas como 

de extrema relevância para a existência de um pólo criativo. 

Estas atividades, expostas no presente trabalho, realmente constituem, 

ainda, uma proposta que somente será real quando aplicada, verificada e 

corrigida, uma vez que temos consciência da rica diversidade cultural e criativa 
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brasileira e dos distintos cenários que vislumbraremos quando do estudo de 

campo, sendo neste momento necessário rever, reescrever e adequar 

questionários, roteiros de entrevistas, metodologias, o que for, para atender a 

necessidade de melhor reconhecer um pólo criativo. 

Contamos mais uma vez com a colaboração dos funcionários e técnicos 

do Ministérios da Cultura, em especial os integrantes da Diretoria de 

Planejamento, Estudos e Pesquisas da SID/Secretaria da Economia Criativa, 

para a construção deste trabalho e no sentido de viabilizar sua futura utilização 

prática em território nacional.  

Esperamos que este material possa contribuir com o MINC na construção 

de conceitos e na aplicação prática de propostas que venham a reconhecer as 

experiências de Pólos Criativos no Brasil, colaborando para a implantação de 

políticas públicas voltadas ao setor e para o desenvolvimento local em seu 

sentido mais amplo. 

A diversidade cultural expressa na diversidade local 

 

O elemento que consideramos mais enriquecedor durante a realização 

deste trabalho de prospecção é constatarmos que todo e qualquer estudo que 

porventura venha a ser realizado em nosso país acerca das características das 

formas de organização encontradas no campo das expressões culturais e das 

diversas produções da economia criativa brasileira jamais se esgotarão. 

Primeiro porque a dinâmica da própria expressão humana não se esgota 

em si e cria sempre novas formas de sobrevivência aos sempre e constantes 

novos desafios lançados pela atual vida de trocas de bens e serviços 

simbólicos com os quais trabalhamos neste campo da criação humana. 

Segundo, porque a diversidade de pontos de convergência que existem 

entre as organizações da economia criativa são tantas que muitos grupos, 

coletivos, organizações, empreendedores individuais, artistas e outros que 

possam compor um ambiente criativo coletivo, podem identificar-se com outras 

muitas possibilidades de agrupamentos e organizações em prol do 
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desenvolvimento grupal ao ponto de co-existirem em mais de um polo, caso 

seja esta a realidade no qual esteja inserido. 

Terceiro, porque as realidades políticos-geográficas-culturais-sociais-

econômicas e outras tantas refazem cotidianamente as formas de aproximação 

entre os pares, conformando-os a ambientes que podem existir a partir de 

espaços geográficos a espaços de sinergia e atração pela simples e pura 

convivência em um ambiente histórico. 

Ressaltamos ainda a incipiente existência destes pólos em seu sentido 

institucional, apesar de reconhecermos a necessidade desta institucionalização 

perante a sociedade na qual os mesmos estão inseridos, perante os poderes 

públicos e privados e ainda, e principalmente, perante os próprios integrantes.  

Esta constatação é reforçada pelo baixo índice de apontamentos de 

necessidade de institucionalização por parte dos entrevistados, (03 de 82), 

enquanto observamos que o mais alto grau de reincidência de comentários foi 

acerca da necessidade de maior integração (16 de 82) e de apoio do poder 

público, apontados através de diversos comentários em todas as experiências 

analisadas, demonstrando que os integrantes dos potenciais pólos reconhecem 

a necessidade de sua institucionalidade para que as iniciativas possam ter 

êxito enquanto Pólos Criativos. Tanto no sentido oficial junto aos poderes 

público, privado, meios de comunicação e outros, como no sentido oficioso 

junto às próprias  comunidades, valorizando e validando as ações existentes 

entre os integrantes do pólo e seus vizinhos. 

Ao observamos caso a caso esta questão da institucionalidade, 

verificamos quão distintos podem ser estes processos, principalmente devido à 

própria natureza que levou as iniciativas a se aproximarem com o intuito de 

uma colaboração e produção coletiva e ainda aos processos que foram sendo 

desenvolvidos com este interesse coletivo.  

Para exemplificar estas especificidades comentamos o caso do Potencial 

Pólo Caminho das Artes, em Belo Horizonte/Nova Lima-MG, onde o grau de 

profissionalismo e independência financeira dos grupos e companhias lá 

instalados leva-os a nem sequer comentar acerca da necessidade de 
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institucionalização pelo poder público, quando eles próprios acreditam que sua 

mobilização por si só provocará  a institucionalização da iniciativa.  

Em uma outra ponta da exemplificação encontramos o Potencial Pólo 

Porto Mídia, em Recife/PE, que trata-e de um grupo organizado pelo Pólo de 

Tecnologia da Informação Porto Digital, cujo suporte legal institucional do poder 

público já existe e é reconhecido em todas as instâncias, conforme 

descrevemos no capítulo dedicado á análise desta experiência. Neste caso, o 

grupo já nasce com este intuito por reconhecer que a realidade da política local 

não só é proativa neste sentido, como tem uma propensão à atender a estas 

necessidades de melhor oficialização das iniciativas de desenvolvimento 

econômico locais. 

Estas e tantas outras justificativas poderiam ser listadas para ilustrar o 

campo vasto de experiências de potenciais polos criativos existentes neste 

país, mas como metodologia proposta e, mediante o curto prazo de realização 

desta atividade tivemos que nos deter ao número mínimo de 05 (cinco), e ainda 

superamos esta meta atingindo ao estudo de 07 (sete) Potenciais Polos 

Criativos, sendo conforme determinado, no mínimo um em cada região do 

Brasil. 

Conforme já detalhado neste trabalho foram realizadas viagens ao 

estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais e Acre em 

busca de experiências diversas e, sem que programássemos, deparamo-nos 

realmente com uma oferta distinta em cada uma das experiências visitadas e 

que nos resultou em um bom material para futuras análises, visto que o tempo 

de trabalho não esgotou a possibilidade de cruzamentos de dados e de 

análises dos questionários aplicados. 

Em anexo disponibilizamos todos os relatos, entrevistas, dados 

levantados e outros trabalhos coletados em campo para uma melhor análise 

futura e destacamos aqui as experiências encontradas em uma visão geral, 

onde percebemos a diversidade da qual comentamos inicialmente nesta 

conclusão e que nos revelou que muitas ainda podem ser as possibilidades 

organizativas a serem encontradas no cenário da economia criativa brasileira. 



 
Sul - Porto Alegre/RS 

Art´Escama 
Centro-Oeste - Goiânia/GO  

Zona Central 
Sudeste - Belo Horizonte/MG  

Caminho das Artes 
Quantidade de 
integrantes 06 12 13 

Perfil dos 
integrantes 

Artesãs de baixa renda, de família de 
pescadores locais 

Instituições públicas, grupos culturais, 
coletivos, microempresários de 

diversas áreas  da E.C. 

Companhias artísticas profissionais e 
profissionais autônomos 

Natureza principal 
da atividade 
 

Artesanato 

Arquivos  
Artes visuais 
Artesanato 
Audiovisual  
Cinema  
Circo 
Dança  
Design 
Mídias  

Impressas 
Moda  
Museus 
Música  
Patrimônio 
material 
Publicações 
Teatro  
Vídeo 

Arte digital 
Artes visuais  
Artesanato 
Audiovisual 
Cultura popular 
Dança  
Design  
Gestão e produção cultural 
Música  
Teatro 

Formas de 
sustentabilidade 
 

Venda direta mas com pouca renda Orçamento público, vendas diretas e 
patrocínios 

Vendas diretas, leis de incentivos, prêmios, 
convênios e patrocínios 

Inter-
relacionamentos 
 

Grupo coeso mas ainda distante da 
comunidade para criação do Polo Grupo já articulado entre si Grupo em início de articulação 

Institucionalidade 

O grupo conta com o apoio da área de 
governança da Prefeitura de Porto 

Alegre, de patrocínio do Banco do Brasil, 
de apoio da ONG Unisol para o 

desenvolvimento sustentável, mas 
inexistem outras ações, programas, 

políticas ou marcos legais neste sentido. 

Este pólo conta já com o interesse 
estadual em institucionalizar o pólo, 
mesmo tendo o grupo sido formado 

espontaneamente pelos seus 
integrantes. Apesar disto ainda 

inexistem ações, programas, políticas 
ou marcos legais neste sentido. 

A organização das iniciativas dá-se de 
forma independente da ação do poder 
público, apesar de observarmos que a 
Funarte local aponta para um apoio do 

MINC. Mesmo assim, inexiste ainda 
quaisquer ações, programas, políticas ou 

marcos legais neste sentido. 
Potencial para Polo 
Criativo 
 

A partir da implantação do espaço 
programado, o polo poderá ser 

desenvolvido 

Os integrantes estão mobilizados 
independente do poder público, mas 

o reforço político é fundamental 

Os integrantes estão se organizando, mas 
necessitam de maior aproximação entre si 
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Nordeste - Recife/PE 

Porto Mídia 
Nordeste - Recife/PE  
Bomba do Hemetério 

Nordeste -  Recife/PE 
Delta Zero 

Norte - Rio Branco/AC 
Parque Tucumã 

Quantidade de 
integrantes 08 22 13 08 

Perfil dos 
integrantes 
 

Microempresários de diversas 
áreas  da E.C. 

Grupos de cultura tradicionais 
familiares e associações 

artísticas 

Microempresários de diversas 
áreas  da E.C. 

Instituições de formação 
ligadas ao poder público e 

terceiro setor 

Natureza principal 
da atividade 
 

Arte Digital 
Arte Digital/Games 
Design 
Gestão e Produção Cultural 
Publicações e mídias 
Impressas 
 

Artes visuais 
Artesanato 
Cultura popular 
Dança 
Gestão e produção cultural 
Música 
Teatro 
 

Arquitetura 
Arte Digital  
Artes Visuais 
Cinema  
Cultura 
Popular  
Cult Afro-
Brasileiras  
Design  

Gestão e 
Produção 
Cultural 
Moda  
Música 
Publicações e 
Mídias 
Impressas 
Vídeo 

Arquitetura 
Artes Visuais 
Artesanato 
Cinema 
Cultura Popular 
Música  
Teatro 
 

Formas de 
sustentabilidade 
 

Vendas diretas, 
financiamentos, prêmios e 

patrocínios 

Vendas diretas e poucos 
patrocínios 

Vendas diretas, leis de 
incentivos, prêmios e 

patrocínios 

Vendas diretas, leis de 
incentivos, prêmios, orçamento 

público, convênios e 
patrocínios 

Inter-
relacionamentos 
 

Grupo em início de 
articulação 

Grupo em processo de 
mobilização por ONG Grupo em início de articulação Grupo em início de articulação 

Institucionalidade 

Como esta experiência parte 
já de uma organização de 

APL apoiada pelos governos 
locais, vemos que a 

institucionalização é uma 
busca tanto dos integrantes 

como do poder público. 

Este pólo ainda em processo 
de auto-organização e mesmo 

com apoio da ONG IDAH, 
ainda carece de ações do 
poder público, programas, 
políticas ou marcos legais 

neste sentido. 

Este pólo está localizado em 
um local já institucionalizado 
pelo poder público através de 
apoio e legislação específica e 
vemos que, neste caso, é uma 

busca tanto dos integrantes 
como do poder público 

Esta é a experiência analisada 
mais incipiente em todos os 

sentidos. Mesmo assim, 
consideramos que o poder 

público estadual tem interesse 
em implementar ações, 

programas, políticas ou marcos 
legais neste sentido. 

Potencial para Polo 
Criativo 
 

Os integrantes estão se 
organizando, mas necessitam 
do suporte legal de incentivos 

do poder público 

Os integrantes estão 
organizados, mas necessitam  
do suporte do poder público e 

privado 

Os integrantes estão se 
organizando, mas necessitam 
do suporte legal de incentivos 

do poder público 

Os integrantes necessitam 
iniciar o processo de 
aproximação para o 

desenvolvimento do Polo 



Polos Criativos - Um estudo sobre os pequenos territórios criativos brasileiros 
Selma Santiago                                                                                                                         150 
 

 

Apesar da riqueza de dados levantados, admitimos que em alguns 

potenciais polos não foi possível coletar todas as informações que propúnhamos 

em nossa metodologia de investigação, mas ressaltamos que foi feito o máximo 

possível para que um perfil de cada experiência fosse analisado e pudesse servir 

como suporte para a proposição de políticas para o desenvolvimento dos polos 

criativos no Brasil, intenção principal desta consultoria junto ao Ministério da 

Cultura. 

Esta ausência de maiores informações em alguns casos deu-se aos 

seguintes fatores que listamos a seguir e que solicitamos, sejam levados em 

consideração para a análise deste trabalho: 

• Conforme já comentado, o tempo exíguo para a atividade e, 

consequentemente, para uma melhor investigação de gabinete e de campo; 

• A incipiência de alguns potenciais polos, visto que como relatamos alguns 

deles sequer haviam sido pensado até nossa proposta de visita de prospecção, 

não disponibilizando neste caso de dados que necessitam de uma existência 

prévia mínima de organização sobre a instalação de um polo criativo;  

• Apesar do suporte ofertado pelas Representações Regionais do MINC, 

contamos com pouca disponibilidade de apoio local para a investigação, conforme 

proposta metodológica por nós apresentada, mas que consideramos natural visto 

que esta ação não se tratou ainda de uma ação institucional, mas de um estudo 

preliminar de uma consultoria. 

 Mesmo mediante a estas dificuldades consideramos positivos os resultados 

apresentados e acreditamos que nossa investigação possa vir a colaborar com a 

proposta política do Ministério da Cultura para a implantação de Territórios 

Criativos no Brasil, conforme previsto no Plano Nacional da Economia Criativa e, 

neste sentido, os estudos ora apresentados podem dar margem a uma série de 

possibilidades de fomentos e apoios em diversos sentidos.   
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CONCLUSÃO FINAL 

 

Nossa proposição, através destes documentos de estudo, busca compor 

junto ao MINC a proposta para um novo modelo de desenvolvimento para o 

Brasil, onde o reconhecimento das potencialidades locais e da criatividade 

brasileira sejam o cerne de valorização dos produtos e bens ofertados nos bairros 

menos conhecidos, das cidades menos famosas de nosso país. 

Ao tratarmos de re-conhecer e de valorizar as iniciativas coletivas, 

organizadas formalmente ou não, mas que buscam a sinergia de espaços comuns 

para sua sobrevivência econômica, estamos dando voz a grande parte da 

economia criativa brasileira que atua cotidianamente na dinamização cultural e 

simbólica de nossas cidades. 

Assim, como o Plano da Secretaria da Economia Criativa, nossa proposta 

agrupada em 04 capítulos também assume “... o desafio de construir uma nova 

alternativa de desenvolvimento, fundamentada na diversidade cultural, na 

inclusão social, na inovação e na sustentabilidade. Para tanto, elege a economia 

criativa como um eixo de desenvolvimento do Estado brasileiro.” (2011:44)60 

Acreditamos que através de iniciativas como as que expomos no presente 

texto podemos dar um salto qualitativo na qualidade de vida de milhares de 

profissionais criativos que trabalham individualmente ou que organizam-se 

através de redes, coletivos, cooperativas e outras formas associativas com o 

intuito de realizar práticas inovadoras, inclusivas e sustentáveis para dar vazão à 

sua criatividade e auxiliando a compor o imaginário simbólico da cultura brasileira. 

Consideramos ainda que estes modelos de arranjos produtivos locais, que 

giram em torno não somente das oportunidades de negócios, mas muito mais 

pelas significâncias culturais agregadas às suas atividades profissionais, sejam a 

resposta que buscamos para a individualização que presenciamos no fazer do 

homem ocidental nas últimas décadas. Para nos contemplar com um pensamento 

similar, buscamos as palavras da atual Secretária de Economia Criativa Cláudia 

Leitão, enquanto pesquisadora do CNPQ. “As imagens do homem integrado ao 
                                                           
60

 MINC – Ministério da Cultura do Brasil. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e 
ações, 2011 – 2014. Brasília, Ministério da Cultura: 2011  
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planeta (e não vice-versa), do resgate dos saberes tradicionais, da culturalização 

da natureza (assim como da naturalização da cultura) revelam sintomas da 

construção de uma nova bacia semântica que fornece substrato às 

representações sociais. O esgotamento de um período marcado pelo ‘fazer’ e 

‘transformar’ parece abrir espaço para um novo tempo: o do ‘relacionar-se’, do 

‘integrar-se’.”(2011:36)61 

Esperamos que as idéias apresentadas por esta consultoria possam 

efetivamente contribuir para esse novo relacionar-se, integrar-se dos criadores 

brasileiros, e que este movimento liderado pela recém institucionalizada 

Secretaria de Economia Criativa tenha o êxito que a força criativa brasileira e  o 

povo brasileiro merecem. 

 

 

Selma Santiago 

Ms. em Gestão Cultural – Universidade de Barcelona 

Especialista em Gestão de Produtos e Serviços Culturais – Universidade Estadual do Ceará 

santiago_selma@yahoo.com.br 

                                                           
61 LEITÃO, Cláudia. Relatório CNPQ - Políticas Públicas Para Um Novo Desenvolvimento: O Desafio Das 
Industrias Criativas Do Nordeste Do Brasil. CNPQ. Fortaleza, 2011.  
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ANEXOS 

 

a. Quadro geral dos dados levantados em pesquisa 

b.  Gráficos dos dados levantados  em pesquisa 

c.  Entrevistas e Relatos de pesquisa 

d.  Questionários de Campo por Potencial Polo Criativo 

e. Modelo -  Questionário de Campo – Integrantes do Pólo  

f. Modelo - Roteiro Entrevista 1 – Residentes do Pólo  

g. Modelo - Roteiro Entrevista 2 – Instituições Externas Parceiras  

h. Modelo - Relato 1 – Território e Espaços 

i. Modelo - Relato 2 – Estudos Preliminares de Investigações e 

Planejamentos 

j. Modelo - Relato 3 – Registros, Mídia e Impressos 

k. Modelo - Relato 4 – Ações do Poder Público 

l. Tabela 1 - Setores Criativos e Atividades Associadas 
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IDENTIFICAÇÃO DE POLO CRIATIVO 

QUESTIONÁRIO DE CAMPO  – INTEGRANTES DO POLO 

POLO _____________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO ______________________________________________________________________ UF ______________ 

Questionário Nº____________                                            Data: ___________________ 

Preenchido por: ___________________________________________________________________________________ 

Responsável pelas informações:  _____________________________________Função: __________________________ 

 Nome da iniciativa integrante do Polo: 

 

Atividade principal (usar tabela 1): 

Setor Criativo:   ___________________________________________________________ Código: __________                         

Atividade Associada: _______________________________________________________ Código: __________            

Endereço: 

Bairro: 

Município/UF: 

CEP: 

E-mail: 

Telefones: 

Página web: 

 

BLOCO A- CARACTERIZAÇÃO DA INICIATIVA INTEGRANTE DO POLO (EMPRESA/INSTITUIÇÃO/GRUPO/INDIVÍDUO)  

1. Ano de Início das atividades/fundação: _____________________________________________________________ 

2. Nome do responsável: ____________________________________________________________________________ 

2.1 Função que exerce na iniciativa:____________________________________________________________________ 

3. Tipo de organização:  3.1(   ) Empresa   3.2(   ) Instituição Governamental   3.3(   ) instituição não Governamental 

     3.4 (   ) Grupo/Coletivo/Associação   3.5(   ) Empreendedor Individual 

4. Quantidade de pessoas envolvidas na iniciativa: ___________ 

4.1 Sócios Majoritários/Proprietários/Empreendedor individual _______    4.2 Funcionários _______     

4.3 Voluntários/residentes/estagiários _______    4.4 Familiares _______    4.5 Outros: ___________________________ 

5. Porte a partir da Receita operacional bruta anual:   

5.1(   ) Empreendedor 

individual 

Máximo até R$ 

60.000,00/ano 

 

5.2(   ) Microempresa 

Menor ou igual a R$ 

2,4 milhões/ano            

5.3(   ) Pequeno  

Maior que R$ 2,4 

milhões e menor ou 

igual a R$ 16 

milhões/ano           

5.4(   ) Médio   

Maior que R$ 16 

milhões e menor ou 

igual a R$ 90 

milhões/ano 

5.5(   ) Média-grande 

Maior que R$ 90 

milhões e menor ou 

igual a R$ 300 

milhões/ano 

6. Instalações físicas: 

6.1 (   ) Apropriado às atividades 6.2 (   ) Não apropriado às atividades 

7. Tipo do espaço: 

7.1. (   ) Espaço próprio    7.2 (   ) Espaço alugado     7.3 (   ) Espaço cedido 

8. Quanto aos canais de comercialização de seus produtos ou serviços, indique quais utilizados: 

8.1(   ) Venda direta no atacado    8.2(   ) Venda direta no varejo    8.3(   ) Venda através de representantes 

8.4(   ) Venda por internet               8.5(  ) Venda em sites de compra coletiva      8.6 (    ) Outro __________________             
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9. Indique quais outras atividades associadas são realizadas pela sua iniciativa, caso existam (usar Tabela 1): 
9.1 Setor Criativo:  __________                         Atividade Associada: __________ 
9.2 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
9.3 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
9.4 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________  
 

10. Indique quais atividades sua iniciativa contrata no mesmo Polo(usar Tabela 1):  
10.1 Setor Criativo:  __________                         Atividade Associada: __________ 
10.2 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
10.3 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
10.4 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
 

11. Indique quais de suas atividades são contratados por outras iniciativas do mesmo Polo (usar Tabela 1): 
11.1 Setor Criativo:  __________                         Atividade Associada: __________ 
11.2 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
11.3 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
11.4 Setor Criativo: __________                          Atividade Associada: __________ 
 

12.Sua iniciativa é contratada por empresas fora do Polo? Onde estas empresas se localizam?  
12.1 (   ) Mesmo município   12.2 (   )Cidades vizinhas   12.3 (   ) Outras regiões do Estado    
12.4 (   ) Outros Estados brasileiros     12.5 (   ) Exterior    12.6 (   ) Não é contratada fora do polo 

13. Sua iniciativa realiza eventos no próprio Polo ?  Caso positivo, qual/quais? 
13.1 (   ) Evento de Entretenimento Temático (festivais ou mostras como: dança, gastronomia, música, teatro, circo, 
artes plásticas e visuais, manifestações tradicionais, outros) 
13.2 (   ) Eventos de interesse comercial  (feiras, rodada de negócios ou outras que envolvam por exemplo: 
antiguidades, artes, música, artesanato, livros, agropecuária, moda, bazar, outros) 
13.3 (   ) Festas (religiosas, cívicas, culturais, artísticas, outras)    
 

14. Quanto à periodicidade destes eventos: 
14.1 (   ) Semanal          14.2 (   ) Mensal          14.3 (   ) Semestral          14.4 (   ) Anual          14.5 (   ) Só uma vez    

15. Indique seu faturamento bruto nos últimos anos: 

 2008 2009 2010 2011 

Valor em R$     
 

16. Quanto aos fornecedores de material ou equipamentos para seu trabalho, indique onde se localizam: 
16.1(   ) No mesmo polo                    16.2(   ) Mesmo município                  16.3(   ) Regional (cidades vizinhas)    
16.4(   ) Outras regiões do Estado   16.5(   ) Outros Estados brasileiros    16.6(   ) Exterior     
 

17.  Os integrantes de sua iniciativa participam de ações formativas realizadas pelo próprio polo? Favor identificar: 
17.1 (   ) Oficinas de curta duração    17.2 (   ) Cursos de longa duração    17.3 (   ) Seminários/Congressos  
17.4 (   ) Outros: ______________________________________      17.6 (   ) Não participa 
 

18.  Os integrantes de sua iniciativa participam de quais ações formativas realizadas por instituições de fora do polo?  
18.1 (   ) Oficinas de curta duração    18.2 (   ) Cursos de longa duração    18.3 (   ) Seminários  
18.4 (   ) Congressos      18.5 (   ) Outros: ______________________________________     18.6 (   ) Não participa 
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BLOCO B – INTER RELACIONAMENTOS 

 

Responda as questões abaixo de acordo com a atual situação. Nota: Escala de 1 a 5  

No. 1 - Baixo grau de concordância com a afirmação 

No. 5 - Alto grau de concordância com a afirmação 

 

19. Realizamos ações de formação em parceria com outras iniciativas integrantes do polo 

1 2 3 4 5 
 

20. Realizamos ações de produção em parceria com outras iniciativas do polo 

1 2 3 4 5 
 

21. Realizamos ações de comercialização em parceria com outras iniciativas do polo 

1 2 3 4 5 
 

22. Realizamos ações de visibilidade para o polo em parceria com outras iniciativas do próprio polo 

1 2 3 4 5 
 

23. Praticamos a gestão compartilhada entre os integrantes do polo para o desenvolvimento do próprio polo, tais 

como planejamento, plano de marketing, controle, etc.  

1 2 3 4 5 
 

24.  Praticamos a gestão compartilhada entre os integrantes do polo e instituições públicas, privadas e outras da 

sociedade civil. 

1 2 3 4 5 

  

25. Em nossa iniciativa, realizamos ações de responsabilidade ambiental no polo. 

1 2 3 4 5 
 

26. Em nossa iniciativa, realizamos ações de responsabilidade social no polo. 

1 2 3 4 5 
 

27. As ações do governo municipal têm sido importantes para o polo 

1 2 3 4 5 
 

28. As ações do governo estadual têm sido importantes para o polo 

1 2 3 4 5 
 

29. As ações do governo federal têm sido importantes para o polo 

1 2 3 4 5 
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BLOCO C – IDENTIDADE E INOVAÇÃO 

30. O que o levou a instalar-se no polo? 

30.1 (   ) Já pertencia à este local         30 .2 (   ) Incentivo fiscal      30.3 (   ) Proximidade com fornecedores   

30.4 (   ) Proximidade com outras iniciativas semelhantes               30. 5(   ) Proximidade com consumidores   

30 .6 (   )  Outros: ______________________________________________________________________________ 

31. Existe uma “marca” criada para identificar os produtos e serviços originados no polo? 

31.1 (   ) Sim 31.2 (   ) Não  

Descreva: _________________________________________________________________________________________ 

32. Existe uma imagem com identidade própria do polo junto aos seus próprios integrantes? 

32.1 (   ) Sim 32.2 (   ) Não  

Descreva: _________________________________________________________________________________________ 

33. Existe uma imagem com identidade própria do polo junto ao demais moradores do município? 

33.1 (   ) Sim 33.2 (   ) Não 

Descreva: _________________________________________________________________________________________ 

34. Existe uma imagem com identidade própria do polo junto outros municípios? 

34.1 (   ) Sim 34.2 (   ) Não   34.3 (   ) Não sei 

Descreva: _________________________________________________________________________________________ 

35. O trade turístico local reconhece o polo e atua em prol de sua visibilidade? 

35.1 (   ) Sim 35.2 (   ) Não    35.2 (   ) Não sei 

Por que? _________________________________________________________________________________________ 

36. Como sua iniciativa financia seu trabalho? 

36.1 (   ) Patrocínio de empresas                             36.2 (   ) Patrocínios por prêmios          36.3 (   ) Patrocínio Coletivo  

36.4 (   ) Financiamento bancário                            36.5 (   ) Outros: ____________________________________________    

36.6 (   ) Através da venda dos nossos produtos / serviços 

 

37. Breve detalhamento e descritivo da iniciativa: 

 

 

38. Observações para melhoria do Polo: 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

ROTEIRO ENTREVISTA 1 – RESIDENTES DO PÓLO 

Entrevista Nº____________                                            Data: ___________________ 

Preenchido por: 

_________________________________________________________________________________ 

Nome do Entrevistado: 

Residente no pólo desde:   

Endereço: 

Bairro: 

Município/UF: 

CEP: 

E-mail: 

Telefones: 

QUESTÕES 

1. Qual é sua relação com o pólo criativo?  

(   )Somente residente do local     (   ) Participa como produtor 

(   ) Participa como comerciante (   ) Participa como consumidor 

(   ) Participa como apoiador 

(   ) Outros _____________________________________________________________ 

2. Você sabe como se deu a criação deste pólo?  

3. Como você observa a relação dos integrantes do pólo com os moradores antigos? E com os 

moradores recentes? 

4. Como se dá a comunicação com os integrantes do pólo? 

5. Os moradores do pólo são consultados sobre as atividades desenvolvidas no local? 

6. Você observa se existe uma forma de gestão compartilhada do pólo? 

7. Quais as principais alterações ocorridas no local após a instalação e desenvolvimento do 

pólo? Descreva as positivas e as negativas 

8. Como você observa práticas de responsabilidade social e ambiental desenvolvidas no pólo e 

quais seus resultados? 

9. Outras observações. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

ROTEIRO ENTREVISTA 2 – INSTITUIÇÕES EXTERNAS PARCEIRAS 

Entrevista Nº____________                                            Data: ___________________ 
Preenchido por: __________________________________________________________________ 

Nome da Organização: 

Organização do Setor: 

(    ) Público         (   ) Privado         (   ) Terceiro Setor         (   ) Economia Mista  

(    ) Outros _____________________________________________________________________ 

Responsável pelas informações:  

________________________________________________________________________________ 

Função:   

Endereço: 

Bairro: 

Município/UF: 

CEP: 

E-mail/web: 

Telefones: 

QUESTÕES 

1. Quais motivos levaram sua instituição a se aproximar do pólo e como se deu este processo? 

2. Sua instituição observa uma identidade própria no pólo? Caso positivo, descreva-a.  

3. Quais atividades sua instituição realiza em parceria com o pólo? 

4. Quais atividades sua instituição realiza em prol do desenvolvimento do pólo, independente 
de parceria com o mesmo? 

5. Como se dá a comunicação entre o pólo e sua instituição? 

6. Como sua instituição observa a gestão compartilhada entre os integrantes do pólo e 
instituições parceiras? 

7. Como sua instituição observa a gestão compartilhada com os demais residentes no pólo? 

8. Como sua instituição observa as atividades do pólo no que concerne à responsabilidade social 
e ambiental, e caso sejam verificados, quais seus resultados mais destacados?  

9. Como sua instituição observa as ações turísticas desenvolvidas pelo pólo?  

10. Quais as principais dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento do pólo? 

11. Outras observações. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

RELATO 1 – TERRITÓRIO E ESPAÇOS 
 

Data: ___________________ 

Preenchido por: ___________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES A SEREM LEVANTADAS 

12. Descritivo da localização do pólo no município. 

13. Componente histórico que deu origem ao uso do espaço para criação do pólo criativo.  

14. Quantidade e descritivo dos espaços físicos quem compõem o pólo. 

15. Descritivo das formas de uso dos espaços físicos quem compõem o pólo. 

16. Descritivo das experiências de gestão e uso compartilhado dos espaços físicos quem 

compõem o pólo. 

17. Quantidade e descritivo das ações governamentais implementadas na área pública do pólo 

(sinalizações turísticas, melhoria da malha viária, transporte urbano, segurança, 

acessibilidade, outras). 

18. Quantidade e descritivo de ações de uso dos espaços para fins turísticos.  

19. Outras observações. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

RELATO 2 – ESTUDOS PRELIMINARES DE INVESTIGAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

Data: ___________________ 

Preenchido por: ___________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES A SEREM LEVANTADAS 

20. Revisão da bibliografia disponível sobre pesquisas realizadas acerca do pólo. 

21. Estudo de pesquisas econômicas realizadas anteriormente pelos próprios integrantes do 

pólo. 

22. Estudo de pesquisas econômicas realizadas por instituições externas ao pólo, tais como 

universidades ou institutos do poder público. 

23. Síntese dos resultados e recomendações resultantes de estudos e pesquisas anteriores. 

24. Índice do Desenvolvimento Humano do pólo. 

25. Estudo do planejamento estratégico do pólo. 

26. Estudo dos planos de negócios das iniciativas integrantes do pólo. 

27. Outros estudos e planos observados. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

RELATO 3 – REGISTROS, MÍDIA E IMPRESSOS 
 

Data: ___________________ 

Preenchido por: ___________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES A SEREM LEVANTADAS 

28. Levantamento e registros das ações de promoção e visibilidade do pólo direcionadas ao 

público local (campanhas, anúncios na mídia, web sites, cartazes, folders, panfletos, etc. ) 

29. Levantamento e registro das ações do promoção e visibilidade do pólo direcionadas ao 

público turístico. (campanhas, anúncios na mídia, web sites, cartazes, folders, panfletos, etc. ) 

30. Levantamento de material impresso e outros registros não promocionais produzidos sobre o 

pólo. 

31. Registro de imagens de práticas de responsabilidade ambiental desenvolvidas no pólo. 

32. Registro de imagens de práticas de responsabilidade social desenvolvidas no pólo. 

33. Registro de imagens das iniciativas existentes no pólo e suas práticas. 

34. Registro de imagens do complexo que compõe o  pólo. 

35. Outros registros. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

RELATO 4 – AÇÕES DO PODER PÚBLICO  
 

Data: ___________________ 

Preenchido por: ___________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES A SEREM LEVANTADAS 

36. Marcos legais de institucionalização territorial do pólo, tais como delimitação da área de 

abrangência, lei orgânicas e/ou outros dispositivos legais de reconhecimento espacial.  

37. Marcos legais dos 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.   

38. Descritivo das ações do poder público voltadas ao desenvolvimento da gestão do pólo tais 

como promoção de intercâmbios, estímulo às convergências de atuação, ou ainda atividades 

de formação como cursos, seminários, oficinas, etc. 

39. Descritivo das ações do poder público desenvolvidas no intuito de promover a valorização e 

visibilidade do pólo, tais como premiações, instituições de selo de reconhecimento, 

promoção de mídia, intervenções para promover o reconhecimento dos munícipes através 

de visitações de grupos escolares ou outros, etc. 

40. Descritivo das iniciativas públicas para integração ao pólo tais como concursos, implantação 

de equipamentos públicos, etc. 

41. Descritivo das políticas voltadas ao desenvolvimento do pólo no plano diretor do município, 

nos plano de desenvolvimento econômico e no plano de cultura  do município ou do estado 

no qual o pólo está inserido. 

42. Descritivo das ações do poder público implementadas com vistas ao uso do espaço público 

no qual o pólo está inserido (sinalizações turísticas, melhoria da malha viária, transporte 

urbano, segurança, acessibilidade, outras). 

43. Descritivo de outras ações do poder público observadas. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PÓLO CRIATIVO 

QUESTIONÁRIO 1 – INTEGRANTES DO PÓLO 

TABELA 1 - SETORES CRIATIVOS E ATIVIDADES ASSOCIADAS (MINC 2011) 

1. Campo do Patrimônio  

1.1. Patrimônio Material 

1.2. Patrimônio Imaterial 

1.3. Arquivos 

1.4. Museus 

2. Campo das Expressões Culturais  

2.1. Artesanato  

2.2. Cultura Popular 

2.3. Culturas Indígenas 

2.4. Culturas Afro-brasileiras 

2.5. Artes Visuais 

3. Campo das Artes de Espetáculo 

3.1. Dança 

3.2. Música 

3.3. Circo 

3.4. Teatro 

4. Campo do Audiovisual, do Livro, da Leitura e da Literatura 

4.1. Cinema e Vídeo 

4.2. Publicações e Mídias Impressas 

5. Campo das Criações Funcionais 

5.1. Moda 

5.2. Design 

5.3. Arquitetura 

5.4. Arte Digital 

5.5. Gestão /Produção Cultural 

 

 


