
  

  

 

 1

 

 

 

ANEXO V – ECONOMIA CRIATIVA – VOL I 
(Versão Preliminar) 

 
Fortaleza / CE – Julho de 2015 



  

  

 

 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR 

FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA -FCPC 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO: 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 
FORTALEZA 2040 

 
 
 
 

Autor do Estudo: 
RAQUEL VIANA GONDIM 

Colaboradores: 
Cláudia Sousa Leitão 

Luciana Lima Guilherme 
Rodrigo Ábnner Menezes 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO V – ECONOMIA CRIATIVA – VOL I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA / CE 
Julho de 2015 



  

  

 

 3

SUMÁRIO 
 
 
1 APRESENTAÇÃO__________________________________________________________04 
 
2 ECONOMIA CRIATIVA _____________________________________________________04 
 
3 METODOLOGIA___________________________________________________________08 
 
4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES DOS SETORES CRIATIVOS ____________10 
 
5 SETORES A SEREM POTENCIALIZADOS NA RMF_________________________________66 
 
6 ANÁLISE DA POSIÇÃO DA ECONOMIA CRITIVA NA RMF__________________________67 
 
APENDICE I _______________________________________________________________72 
 
APENDICE II _______________________________________________________________74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

 4

 

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA ECONOMIA CRIATIVA DA RMF 
 
 

1 Apresentação 
 

A identificação e o fortalecimento de setores econômicos estratégicos é crucial 

para o desenvolvimento de países, regiões, estados e cidades. A formulação de políticas 

públicas e estratégias, além da criação de estruturas e infraestruturas de promoção de 

ambientes de negócio sustentáveis, exige um diagnóstico claro acerca dos potenciais 

competitivos e dos gargalos destes setores.  

 

Este relatório se propõe a apresentar um diagnóstico preliminar acerca do atual 

momento da economia criativa na  Região Metropolitana de Fortaleza – RMF a partir da 

identificação de 5 setores culturais e criativos de maior potencial de desenvolvimento na 

região. Este estudo foi feito a partir do levantamento de dados secundários sobre setores da 

economia criativa da RMF buscando, quando possível, dados e informações sócio-

demográficos e econômicos,  linhas e programas de fomento setoriais, ofertas de ensino e 

marcos legaise infra-legais. 

 

2 A Economia Criativa como vetor de desenvolvimento 
 

A economia criativa pode ser um dos novos motores que o Brasil deve promover 

para fazer crescer sua economia de forma sustentável (a taxas elevadas, mas sem pressionar 

a inflação), ao mesmo tempo, permitindo uma nova alternativa ao seu desenvolvimento. 

 

Em função de suas características, a economia criativa, também denominada de  

economia do intangível ou economia dos bens simbólicos, se alimenta do talento e da 

criatividade do ser humano para produzir produtos de alto valor agregado. 

 

Por se caracterizar pela abundância e não pela escassez, é uma economia que 

possui dinâmica própria e, por isso, escapa aos modelos econômicos tradicionais, 

consumidores de recursos não-renováveis e pouco sustentáveis ambiental e socialmente. 



  

  

 

 5

Vale, contudo, ressaltar, que os seus novos modelos de negócio ainda se encontram em 

construção, carecendo, por exemplo, de marcos legais e de bases conceituais consentâneas 

com o novo trabalho do século 21. 

 

Em 2008, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) lançou o Relatório Economia Criativa 2008(CreativeEconomyReport 2008), num 

esforço de aprofundar o conceito e de compilar informações e dados numa perspectiva 

mundial. Este Relatório foi um marco no reconhecimento da relevância estratégica da 

economia criativa como vetor de desenvolvimento, demonstrando a força das indústrias 

criativas com uma média de 10% de crescimento anual (UNCTAD, 2008). 

Considerando-se o mundo em desenvolvimento e as economias em transição, o 

Relatório 2008 da UNCTAD chama atenção para os potenciais de desenvolvimento de 

paísesafricanos, asiáticos (dasregiõescentral e do pacífico), do oriente médio, da América 

Latina, do Caribe e do leste europeu. No entanto, fica claro no relatório a precariedade da 

produção de informações de modo consistente e continuado. O Brasil, por exemplo, figura 

neste relatório de modo pouco significativo através de uma breve descrição da economia do 

carnaval.No Relatório Economia Criativa 2010 (UNCTAD), aparece uma breve descrição de 

uma insipiente política de desenvolvimento da economia criativa brasileira no Ministério da 

Cultura, através da criação da Coordenação Geral da Economia da Cultura, e um destaque 

aos primeiros números produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 

2004. 

 

Em um mundo onde a exportação de commodities perde gradativamente sua 

importância frente a exportação de bens e serviços de alto valor agregado, estudos e pesquisas 

constatam a evolução da performance dos setores criativos. Esses estudos anunciam a 

transformação do trabalho, a ampliação do setor de serviços e a necessidade da constituição de 

fundos específicos para o financiamento dos setores criativos. É o que se constata abaixo:  

 

• Nos EUA, o desemprego cresceu em todas as categorias, mas os trabalhadores dos 

setores criativos foram os que menos perderam emprego e renda nos anos anteriores 

e posteriores à crise econômica de 2008. Nos setores que empregam mão-de-obra 
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braçal e não-especializada o desemprego subiu de 5% para 9,3%, o dobro da classe 

criativa. (DONALD ET AL, 2012) 

• Segundo estudo recente de pesquisadores da Universidade de Valência, um 

aumento de 1% na proporção de postos de trabalho nos serviços criativos incrementa 

entre 1.000 e 1.600 euros o PIB per capita. (La cultura como factor de innovación 

económica y social; 2012) 

• O Programa “Europa Criativa” investirá €1,8 bilhão (2014-2020) para ampliar a 

competitividade dos empreendimentos criativos europeus e reforçar suas ligações 

com os segmentos industriais tradicionais. (Comissão Europeia; 2012) 

 

No Brasil, ainda é incipiente a produção de dados relativos à economia criativa. A 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, em 2008, realizou um estudo 

pioneiro denominado “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil”1 num primeiro exercício de 

projeção de dados econômicos, realizado a partir de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE e de dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais 

– RAIS (Ministério do Trabalho e Emprego).  Em 2012, foi publicado um suplemento de 

atualização dessa pesquisa tomando como base dados de 2011. 

 

A partir de dados da FIRJAN e da UNCTAD, com base nos dados do PIB (2011) 

informados pelo Banco Mundial, pode se verificar o percentual de contribuição do PIB dos 

setores criativos para a formação do PIB total de diversos países, incluindo o Brasil. É 

interessante verificar, que mesmo sem uma produção de dados precisos sobre o Brasil, o 

país já figura na quinta posição no ranqueamento apresentado, depois de Estados Unidos, 

Reino Unido, França e Alemanha. A contribuição dos setores criativos brasileiros para o PIB 

nacional é de 2,7% do PIB. 

 

Esse dados ainda estão distantes da realidade da economia criativa brasileira por 

se restringirem a dados de uma economia formal. O país carece de uma conta-satélite da 

cultura que permita uma compreensão mais clara tanto sobre a contribuição dos setores 

                                                             
1
http://www.firjan.org.br/economiacriativa/pages/default.aspx 
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criativos para a formação do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) quanto acerca de dados 

macroeconômicos tais como: ocupação, renda, oferta e demanda de bens e serviços 

culturais. Enfim, a ausência de produção de dados torna a formulação de políticas públicas 

para o desenvolvimento da economia criativa praticamente inviável. 

 

A relevância em desenvolver um estudo sobre o atual quadro da economia 

criativa no município de Fortaleza está alicerçada na necessidade da produção de dados 

confiáveisque subsidiem a formulação, implantação e avaliação de políticas  públicas para o 

desenvolvimento local. Desse modo, não seria estratégico para o Plano Fortaleza 2040 

desconsiderar os setores culturais e criativos que constituem, formal e informalmente, a 

cidade e sua Região Metropolitana. 

 

Para estabelecer  limites a este trabalho, é assumida como definição inicial o 

entendimento sugerido pelo Plano da Secretaria da Economia Criativa (SEC) do Ministério da 

Cultura (MinC) para o período de 2011 a 2014, segundo o qual a economia criativa brasileira 

corresponde "à dinâmica dos processos de criação, produção, distribuição / circulação, 

consumo / fruição de bens e serviços oriundos dos setores criativos, cujas atividades 

produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um produto (bem ou 

serviço) cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de 

riqueza cultural, econômica e social". (SEC/MinC, 2011). Esse conceito foi concebido levando 

em consideração quatro princípios norteadores, a saber: 

 

• Diversidade Cultural: valorizar, proteger e promover a diversidade das expressões culturais 

nacionais como forma de garantir a sua originalidade, sua força e seu potencial de 

crescimento. 

 • Inovação: fomentar práticas de inovação em todos os setores criativos, em especial 

naqueles cujos produtos são frutos da integração entre novas tecnologias e conteúdos 

culturais.  

• Sustentabilidade: promover o desenvolvimento do território e de seus habitantes 

garantindo a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política. 
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 • Inclusão social: garantir a inclusão integral de segmentos da população que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social, por meio da formação e qualificação profissional, 

assim como da geração de oportunidades de trabalho e renda dos empreendimentos 

criativos. 

 
 

3 Metodologia 
 

O levantamento de informações e dados secundários (quantitativos e 

qualitativos) relativos a Economia Criativa de Fortaleza, a partir da identificação dos setores 

criativos estratégicos para o desenvolvimento local consiste em uma pesquisa bibliográfica 

exploratória em diversas bases de dados com uma posterior catalogação das informações 

coletadas em uma planilha eletrônica disponível na ferramenta DropBox. 

 

Etapas cumpridas para o Levantamento de dados e informações secundárias: 

 

Etapa 1: Foram identificadasinstituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, 

nacionais e internacionais, que produziram ou publicaram estudos e pesquisas voltados para 

aspectos sociais, econômicos e culturais dos setores culturais e criativos no Brasil, no Ceará e 

na Região Metropolitana.  

 
1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 

2. ALMEIDA 

3. ANCINE 

4. Banco do Nordeste do Brasil 

5. Banco Nacional de Desenvolvimento  

6. CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

7. CENTRAL BRASIL DESIGN / APEX BRASIL/MDIC 

8. Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura/ USP?ECA 

9. CHAGAS 

10. DIÁRIO DO NORDESTE 

11. ENANPAD 

12. FIRJAN 
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13. PESQUISADORES - FLEURY, A; SAKUDA, L. O; CORDEIRO, J. H. D. O- USP 

14. PESQUISADORES GALINDO, A. G.; CÂMARA, S. F.; LOPES JÚNIOR, E. P 

15. GEDICGames/Núcleo de Políticas e Gestão Tecnológica - PGT/USP  

16. IBRAM/MINC 

17. InternationalInstituteof Social Studies 

18. IPEA/MUNIC 

19. IPECE 

20. LIMA 

21. MARQUES 

22. MINC 

23. MINC/CNPC 

24. PEREIRA 

25. PESQUISADORA DA ´AREA DO DESIGN D EMODA SANDRA REGINA RECH 

26. Rede Sist 

27. SEBRAE 

28. SECULT-Ce 

29. Universidade Estadual do Ceará 

30. Universidade Federal do Ceará 

31. PESQUISADOR VIVEIRO, F. T. N.  

32. PESQUISADOR NA AREA TEATRAL - FERNANDO YAMAMOTO 

 
Etapa 2: Através do contato (virtual ou pessoal) junto às instituições identificadas na etapa 

1, foi realizado um levantamento e catalogação de documentos técnicos e acadêmicos na 

Planilha de Informações Catalográficas (vide Apêndice I). Estes documentos estão 

relacionados com a temática da economia criativa e a busca se deu de acordo com os 

setores criativos, descritos logo a seguir, e classificados de acordo com as categorias 

definidas pela UNCTAD (2010). 

 

Setores criativos que foram objeto do levantamento: 
 
ARTES 
1. Música 
2. Teatro 
3. Dança 

 CRIAÇÕES FUNCIONAIS 
14.Jogos Digitais (incluindo os jogos online) 
15.TICs (Softwares e Aplicativos) 
16. Arquitetura e Urbanismo 



  

  

 

 10

4. Artes visuais (fotografia, pintura, 
escultura e arte urbana) 
 
PATRIMÔNIO 
5.Gastronomia 
6.Artesanato 
7.Festas e celebrações 
 
MIDIA 
8.Filmes 
9.Vídeo 
10.TV (aberta e fechada) 
11.Rádio 
12.Livros (mídia impressa e digital) 
13.Periódicos (jornais, revistas e 
quadrinhos em mídia impressa e digital) 

17. Design de moda (vestuário, acessórios e 
calçados) 
18. Design de Jóias 
19. Design gráfico (em mídias impressas e 
digitais) 
20. Design de interiores 
21. Design de produto  
22. Publicidade & Propaganda 
 

 
Etapa 3: Após o levantamento e catalogação de toda a documentação (técnica e acadêmica), 

foi feita uma triagem dos dados e informações de cada documento para uma tentativa de 

compilação dos mesmos por setor. Para isso foi usado o Formulário de Compilação de 

Informações e Dados por Setor (vide Apêndice II), constituído dos seguintes itens: 

 

1.Dados da Cadeia produtiva 

2.Dados sócio-demográficos e econômicos 

3.Dados de Fomento – linhas e programas   

4.Dados de Formação – oferta no ensino técnico e superior 

5.Dados relativos a marcos Legais e infralegais 

 

4. Apresentação dos dados e informações dos Setores Criativos analisados 
 

Nesse item são apresentados dados e informações considerados relevantes nos 

materiais pesquisados. É importante sinalizar que no material que serviu de suporte há 

presença de estudos sociológicos, históricos ou ainda, particularidades do ofício, no entanto, 

foi constatado uma carência de dados e informações sócio econômica dos setores. Esse fato 

sinalizada que há uma necessidade de estudos dessa natureza nos setores para orientar 

tomadas de decisões e elaboração de políticas publicas em prol do desenvolvimento 

sustentável dos setores. 
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ARTES 

 
1 Música(sem dados econômicos) 
 

A indústria fonográfica brasileira corresponde a um caso emblemático de 

inovação de processos e de produtos, gerados a partir das mudanças ocasionadas pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação (TIC). A cadeia produtiva da música foi 

profundamente impactada pela tecnologia da informação posto que a música, a partir da 

tecnologia do mp3, passou a ser produzida e difundida a partir e através de softwares e 

equipamentos de tecnologia digital.  

 

Diante dessa nova realidade, os grandes selos e as grande gravadoras foram 

perdendo gradativamente espaço para micro e pequenos produtores independentes que 

vem se organizando através de redes de produção, compartilhamento de conteúdos, difusão 

e comercialização.  

 

Analisando-se a cadeia produtiva do mercado musical nafigura a seguir, pode-se 

verificar o conjunto de atores públicos e privados, institucionais e empresariais, envolvidos 

nas etapas de pré-produção, passando pela produção, distribuição, comercialização e 

consumo. 
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Figura X: Cadeia produtiva do mercado musical 

Fonte: PRESTES FILHO, Luiz Carlos (coord.). Cadeia produtiva da economia da musica. São Paulo: Itaú Cultural. 

2005, p.30 - 31. 

O sistema musical de inovação e produção se estabelece tanto em formatos 

físicos (como arte de espetáculo) quanto através de suportes digitais. É importante observar 
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como esse sistema setorial se relacionam com cadeias produtivas de outros setores, 

criativos ou tradicionais, fundamentais ao seu funcionamento. Desta forma, constata-se a 

presença do audiovisual, do design, da indústria de conteúdos digitais, do comércio etc.  O 

relacionamento ou a integração entre setores criativos é muito comum e potencializam o 

seu desenvolvimento e gerando processos de inovação geradores de novos produtos. 

 
2 Teatro(sem dados econômicos) 
 

Qualquer tentativa de mapeamento de grupos de teatro passa, inevitavelmente, 

pela ingrata necessidade de um recorte para se definir o que é, afinal, teatro de grupo. 

Apesar do crescente número de espaços de discussão e do desenvolvimento de inúmeras 

pesquisas acadêmicas sobre o tema, a questão parece ampliar-se cada vez mais. Alguns 

parâmetros surgem como norteadores, como a perspectiva de projetos estéticos 

continuados, a democratização dos meios de criação, a manutenção de um corpo de 

integrantes estável, entre outros.  

Em um levantamento sobre os grupos dos Estados do Rio Grande do Norte, 

Ceará e Maranhãofoiproposto alargar o máximo possível essa definição, incluindo qualquer 

tipo de organização coletiva com um nível mínimo de continuidade e, principalmente, que se 

considere grupo. 

Apesar das idiossincrasias que as cenas desses Estados apresentam, algumas 

similitudes podem ser identificadas. A presença de grupos com muita história, como 

Comédia Cearense (CE), Pesquisa (CE), Carroça de Mamulengos (CE), Grita (MA), Laborarte 

(MA), Alegria Alegria (RN) e Estandarte (RN), todos com mais de 20 anos de vida, garante um 

elo entre a tradição e o panorama atual do teatro de grupo nestes Estados. Outra aparente 

semelhança é a presença, em cada Estado, de um grupo que vem se destacando como 

referência local, não necessariamente relacionado à qualidade estética, mas com sua forma 

de organização, antenada às tendências do movimento de teatro de grupo no País: 

possibilidade de auto-sustentação, intercâmbio com grupos e com os movimentos de 

articulação, e um certo nível de projeção regional e/ou nacional que esses gruposvêm 

conquistando com seus trabalhos, conseguindo circular pelo País. São eles 
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Bagaceira (CE), Tapete (MA) e Clowns de Shakespeare (RN). No entanto, algumas 

peculiaridades sobre essas diferentes realidades devem ser mencionadas. 

No Ceará, duas experiências ligadas à formação precisam ser citadas. Uma delas 

é o Colégio de Direção Teatral, do extinto Instituto Dragão do Mar, que na segunda metade 

da década de 1990 proporcionou a formação e a capacitação de diretores e dramaturgos, 

criando, direta ou indiretamente, um ambiente propício para o surgimento de grupos de 

pesquisa na cidade de Fortaleza. A outra é o CEFET-CE, com sua graduação tecnológica em 

Artes Cênicas, que vem se consolidando como o mais importante espaço de formação no 

Estado, conectado às práticas de grupo. Um exemplo concreto é o Teatro Máquina (ex-Ba-

Guá), coordenado pela Professora Ms. Fran Teixeira, grupo surgido das salas dessa escola. 

A geografia tem sido um grande dificultador para o movimento de grupo 

Maranhense. No entanto, iniciativas ligadas ao SESC (em especial com a Mostra 

Guajajaras/Palco Giratório), ao Centro de Criatividade Odylo Costa Filho e ao Teatro Arthur 

Azevedo (com destaque para a Semana do Teatro do Maranhão) têm possibilitado a 

circulação de grupos de porte de todo o País, como o Lume, o Moitará, entre outros, 

ampliando os canais de troca entre os grupos locais. 

Por fim, no Rio Grande do Norte, devido ao empenho do Departamento de Artes 

da UFRN, que culminou com o recém-criado mestrado em Artes Cênicas, à atuação do 

Centro de Formação e Pesquisa Teatral da Fundação José Augusto - por mérito quase que 

exclusivo do seu coordenador, João Marcelino -, e às iniciativas do Centro Cultural Casa da 

Ribeira (em especial o projeto Cena Contemporânea, de 2002), a profusão de novos grupos, 

formados por jovens integrantes, comprometidos com a pesquisa, o treinamento e os 

projetos de continuidade, promete um futuro encorpado para o teatro de grupo potiguar. 

Em termos gerais, a sensação é de que a retomada do movimento de teatro de 

grupo que aconteceu há pouco mais de uma década no País, após a chamada “era do 

diretor”, finalmente ecoa na cena nordestina. Os grupos mais antigos, que sobreviveram a 

duras penas, agora ganham força de uma nova geração de coletivos, apontando para boas 

perspectivas para o teatro de grupo da região. 
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ESTIMATIVA DO Nº DE GRUPOS NOS ESTADOS: (nos três estados, a relação dos grupos ficou 

restrita aos mais significativos, e àqueles que retornaram as informações solicitadas): 

RN: 19 grupos. 

CE: nove grupos. 

MA: quatro grupos. 

ESTIMATIVA DO Nº DE ESPAÇOS TEATRAIS GERIDOS POR GRUPOS OU ENTIDADES: 

RN: seis espaços geridos por grupos. 

CE: três espaços geridos por grupos. 

MA: dois espaços geridos por grupos. 

ENTIDADES REPRESENTATIVAS  

Federação Estadual de Teatro (FESTA) e a Associação de produtores teatrais (APTECE). A 

federação faz um importante trabalho de catalogação dos grupos do interior do estado.  

GRUPOS DE TEATRO EM FORTALEZA-CE: 

Grupo Bagaceira de Teatro- Fortaleza / Fundação: 2000 / Integrantes: 12 / Rogério Mesquita 

/ Espaço: Sede alugada / mesquitarog@hotmail.com / (85) 9972.4657 / Teatro Máquina- 

Fortaleza / Fundação: 2003 / Integrantes: 8 / Fran Teixeira / Espaço: não / 

fran_teixeira@yahoo.com.br / (85) 9922.5705 / Grupo Expressões Humanas- Fortaleza / 

Fundação: 1990 / Integrantes: 7 / Herê Aquino / Espaço: não / hereaquino@yahoo.com.br / 

Grupo Cabauêba- Fortaleza / Fundação: 2001 / Integrantes: 8 / Lucas Sancho / 

cabaueba@hotmail.com / Grupo Pesquisa- Fortaleza / Fundação: 1978 / Integrantes: 8 / 

Ricardo Guilherme / Espaço: não / ricardo-guilherme@uol.com.br / (85) 3295.7472 / 

Mirante de Teatro da Unifor- Fortaleza / Fundação: 1984 / Integrantes: 13 / Hertenha Glauce 

/ Espaço: Teatro Celina Queiroz / Campus da Unifor (Universidade de Fortaleza) / 

hertenha@unifor.br / Trupe Caba de Chegar de Teatro- Fortaleza / Fundação: 1990 / 

Integrantes: 05 / Ana Marlene / Espaço: Sede própria / anamarlene@cagece.com.br / (85) 

8801.9294 / Comédia Cearense- Fortaleza / Fundação: 1957 / Haroldo Serra / 

franklingurgel@ig.com.br / . 

Referencial bibliográfico: 
YAMAMOTO, Fernando.TEATRO DE GRUPO NO RN,MAE CE. IN:GRUPOS DE TEATRO NO BRASIL - SUBTEXTO –
REVISTA DE TEATRO DO GALPÃO CINE PORTO,N.4,NOV.2007. 

 
3 Dança (sem dados econômicos) 
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Na Vila das Artes, a dança é proposta que fomenta ações ligadas à formação 

técnica, artística e teórica em dança cênica. Coordenadas pela Escola Pública de Dança, as 

atividades formativas buscam estimular as potencialidades criativas dos alunos, a reflexão, o 

pensamento e a construção do conhecimento sobre dança. As atividades tiveram início em 

setembro de 2007. Eis algumas projetos: 

 

• Curso Dança e Pensamento - Certificado pela Universidade Federal do Ceará, teve 

duração de 18 meses. Sua primeira turma celebrou a conclusão do curso em 2009. 

Ofereceu formação crítica de ordem epistemológica, estética, antropológica, política 

e artística a partir de discussões que permeiam o fazer dança ao longo da história. 

Em  2012 uma nova edição pretende se aprofundar em Dança Corpo e Educação. 

 

• Aulas Abertas - curso técnico em dança oferece um programa de práticas corporais 

que possibilita e estimula a manutenção e o aperfeiçoamento técnico-corporal dos 

profissionais de dança de Fortaleza. O programa, iniciado em 2007, é realizado 

através de módulos práticos que abordam diferentes técnicas de dança cênica (dança 

contemporânea, clássica, tango, dança de rua, entre outras). 

 

• Formação Básica em Dança  - o programa oferece formação gratuita para crianças de 

8 a 12 anos de idade. O curso é de longa duração e pretende preparar o aluno para o 

ingresso em uma formação técnica em dança com as bases para se tornarem jovens 

artistas da linguagem. 

 

• Dançando na Escola – programa que teve início em 2009 e leva a arte através da 

dança para alunos das escolas municipais de Fortaleza. Criado a partir de uma 

política pública, o Dançando na Escola propõe a inserção da dança nas escolas 

municipais de Fortaleza. Para além da democratização do acesso à arte, inicia os 

alunos no universo da dança e contribui para o desenvolvimento de cidadãos mais 

críticos e participativos. A dança acontece em 20 escolas municipais. É oferecido 

gratuitamente para 1.600 crianças de 5 a 12 anos de idade. 
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FONTE: VILA DAS ARTES, 2014– VILADASARTES.DISPONÍVEL EM:<http://viladasartes.fortaleza.ce.gov.br/cursos/> 

 
 
4 Artes visuais - fotografia, pintura, escultura e arte urbana. (sem dados econômicos) 
 
Marcos Legais e Infralegais: 
 

• Lei do Direito Autoral - Lei N° 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências 

• Convenção de Genebra - Decreto N° 57.125, de 19 de Outubro de 1965 

Promulga a Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou 

Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, firmada 

em Roma, a 26 de outubro de 1961. 

• Associação Brasileira de Música e Artes – ABRAMUS  

 

Referencial bibliográfico: 
VIVEIRO, F. T. N. CADEIA DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA E AS GRAVADORAS INDEPENDENTES. XXVIII ENEGEP, 

2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PATRIMÔNIO 

 
5 Gastronomia 
 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta 

dados relacionados ao segmento da gastronomia em Fortaleza

 
Segmento: Expressões Culturais 

Profissionais

Total de Profissionais para o Município Fortaleza 
Culturais 

Total de Profissionais no Estado Ceará 

Total de Profissionais no Brasil - 

Remuneração Média para o Município Fortaleza 

Remuneração Média no Estado Ceará 

Remuneração Média no Brasil - Chefe de confeitaria/Expressões Culturais

 
 

REMUNERAÇÃO 

 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta 

dados relacionados ao segmento da gastronomia em Fortaleza-CE. 

Segmento: Expressões Culturais - Chefe de confeitaria

Profissionais 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - Chefe de confeitaria/Expressões 

de Profissionais no Estado Ceará - Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

 Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

 

Remuneração 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

Remuneração Média no Estado Ceará - Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

Valores a preços de 2013 (IPCA 

REMUNERAÇÃO – CHEFE DE CONFEITARIA 
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O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta os seguintes 

Chefe de confeitaria 

2013 

26 

34 

1.693 

2013 

R$ 914,86 

R$ 859,41 

R$ 1.578,39 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

 



 

 

 

 

MÉDIA DE IDADE 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 

MÉDIA DE IDADE – CHEFE DE CONFEITARIA 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – CHEFE DE CONFEITARIA
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CHEFE DE CONFEITARIA 

 



 

 

 

 

Segmento: Expressões Culturais 

Profissionais

Total de Profissionais para o Município Fortaleza 
cozinha/Expressões Culturais

Total de Profissionais no Estado Ceará 
cozinha/Expressões Culturais

Total de Profissionais no Brasil 
Culturais 

Remuneração Média para o Município Fortaleza 
Culturais 

Remuneração Média no Estado Ceará 

Remuneração Média no Brasil - Chefe de 

 
 

 
 
 

Segmento: Expressões Culturais - Chefe de cozinha

Profissionais 

de Profissionais para o Município Fortaleza - Chefe de 
cozinha/Expressões Culturais 

Total de Profissionais no Estado Ceará - Chefe de 
cozinha/Expressões Culturais 

Total de Profissionais no Brasil - Chefe de cozinha/Expressões 

 

Remuneração 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Chefe de cozinha/Expressões 

Remuneração Média no Estado Ceará - Chefe de cozinha/Expressões Culturais 

Chefe de cozinha/Expressões Culturais 

Valores a preços de 2013 (IPCA 

 
REMUNERAÇÃO – CHEFE DE COZINHA 
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Chefe de cozinha 

2013 

223 

322 

9.408 

2013 
 

R$ 1.308,88 
 

R$ 1.321,90 
 

R$ 1.742,35 
 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 
 

 



 

 

 

 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.

 
6 Artesanato(sem dados econômicos)
 

Nesse setor, foi encontrado  um trabalho acerca do Programa Estadual de 

Desenvolvimento do Artesanato no Estado do

região metropolitana de Fortaleza. A seguir é exposto o texto do programa.

 
 

PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

MÉDIA DE IDADE – CHEFE DE COZINHA 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – CHEFE DE COZINHA

SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.

(sem dados econômicos) 

Nesse setor, foi encontrado  um trabalho acerca do Programa Estadual de 

Desenvolvimento do Artesanato no Estado do Ceará que, por certo, abrangerá ações na 

região metropolitana de Fortaleza. A seguir é exposto o texto do programa.

ESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO DO ESTADO DO CEARÁ 
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CHEFE DE COZINHA 

 

SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 

Nesse setor, foi encontrado  um trabalho acerca do Programa Estadual de 

Ceará que, por certo, abrangerá ações na 

região metropolitana de Fortaleza. A seguir é exposto o texto do programa. 
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Conduzido pela Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do 

Estado do Ceará – STDS, este programa incentiva e apoia a qualificação, a produção e a 

comercialização de produtos artesanais, contribuindo para a auto-sustentabilidade do setor 

e consequente, melhoria na renda e na qualidade de vida do artesão. 

 

Ele objetiva a valorização do artesanato cearense preservando a cultura, o 

talento, a tradição e a arte popular de cada região do Estado. O artesanato cearense é um 

dos mais ricos do Brasil e garante o sustento de milhares de pessoas, fazendo parte do 

folclore nacional. A diversidade de materiais e tipologias é surpreendente. Conheça algumas 

delas: 

  
- Argila: do barro são modeladas as mais diferentes formas, gerando produtos bonitos 

para decoração e úteis para o dia a dia, como moringas, potes, lixeiras, conjuntos de 

panelas, travessas e pratos. 

- Fios e tecidos: Para vestir ou decorar ambientes, são inúmeras as opções roupas, 

toalhas, colchas e mantas, de bordado à máquina e à mão, crochê, filé, labirinto, renda, 

tecelagem e rechiliê, além de bonecos artesanais. 

- Madeira: Mais forte na região Sul do Estado, o artesanato em madeira pode ser 

esculpido ou torneado, apresentado em forma de móveis, bandejas, esculturas, jogos 

americanos e outras peças. 

- Fibra vegetal: Do milho, da carnaúba, do sisal e do coqueiro são aproveitadas as fibras 

naturais ou coloridas para a confecção de caixas, luminárias, cestas, chapéus, bolsas e 

flores decorativas. 

- Couro: Seja para a composição em retalhos, sapataria ou selaria, o artesanato em 

couro é um dos mais ricos do Estado. Os desenhos remetem a estilos centenários que 

não saem da moda e a durabilidade e o conforto são os principais atrativos para o 

consumidor. 

- Papel: Coleções de xilogravura (técnica de impressão a partir de uma matriz de 

madeira) remetem à literatura de cordel e tem como tema a vida sertaneja. São 

originais e uma ótima opção para uso ou presente. 
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O artesanato é um dos segmentos com maior potencialidade e contribuição na 

geração de trabalho e renda no Estado, especialmente entre mulheres e jovens, sendo ainda 

um fator de fixação da população em seu lugar de origem. 

 

O Programa de Desenvolvimento do Artesanato do Estado do Ceará, além de 

ensinar técnicas para introduzir uma pessoa no mercado de trabalho, intensifica sua 

qualificação profissional. E ainda, proporciona à comunidade um espaço de experimentação 

adequado onde o artesão concebe, inova e desenvolve seu produto, zelando pelo fazer 

tradicional e cuidando para que a inovação do artesanato seja usada como estratégia de 

conquista mercadológica local, nacional e internacional. 

 

 
Referencial bibliográfico: 
STDS.PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  ARTESANATO  DO  CEARÁ. DISPONÍVEL    
EM:<HTTP://WWW.STDS.CE.GOV.BR/INDEX.PHP/PROGRAMA-DE-DESENVOLVIMENTO-DO-ARTESANATO-DO-
ESTADO-DO-CEARA/O-PROGRAMA>. 

 
7Festas e celebrações (foi identificado apenas um calendários das festas e celebrações da 
RMF, sem quaisquer dados sociais e econômicos.) 
 
MIDIA 

 
8 Filmes 
 

Em torno de 90% do valor total captado para a produção de filmes (ANCINE, 

2014c) no Brasil, no período entre 2009 e 2013, correspondem a filmes produzidos no eixo 

Rio – São Paulo. Neste mesmo período, o Ceará nunca superou a marca dos 2% do valor 

captado no país, sendo sua participação insignificante. Em todo esse período foram apenas 

12 títulos lançados, com uma captação de recursos um pouco acima de R$ 4 milhões em 5 

anos. Dentre estes filmes, cabe destacar “As mães de Chico”(2011), com R$2,3 milhões 

captados e uma renda de R$ 4,6 milhões, e “Cine Holliúdi” (2013) que atingiu uma renda de 

mais de R$5 milhões. 
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9 Vídeo 
 

 
(ANCINE, 2010) 

 
Marcos Legais: 
 

Em 2001, a Medida Provisória Nº 2.228-1/2001, que criou a ANCINE, trouxe uma 

série de referências ao segmento de mercado de vídeo doméstico, tratando de sua definição 

- Art.1, VI; do sistema de informações e monitoramento da indústria – Art. 18 e 19; da 

contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional – Condecine – 

Art. 33, 36, I, e 39, III; e dos incentivos - Art. 56, que prevê a fixação anual por decreto de 

uma cota de obras brasileiras na carteira das distribuidoras de vídeo. Diversas Instruções 

Normativas (IN) regulam este mercado. A obrigatoriedade do registro de empresa é 

regulamentada pela IN n°. 91/2010, e das obras não publicitárias, regulamentada pela IN nº 

25/2004 e IN n°26/2004. Em outubro de 2007, a IN nº64 criou o Sistema de 

Acompanhamento de Distribuição de Vídeo Doméstico (SAVI), regulamentando o formato, a 

periodicidade e o modo de envio das informações sobre a comercialização de obras no 

segmento de vídeo. 

Referencial bibliográfico: 
ANCINE.MAPEAMENTO:VÍDEO DOMÉSTICO.2010. DISPONÍVEL EM:<HTTP://OCA.ANCINE.GOV.BR/>.  
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10 TV (aberta e fechada) 
 
TV Aberta 
 

 
(ANCINE, 2010A) 

Quantitativo de emissoras de TV Analógicas em Fortaleza:  

- Televisão Verdes Mares Ltda (Afiliada Rede Globo) 

- Governo do Estado do Ceará – Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

- TV Diário Ltda 

 - Fundação de Teleducação do Estado do Ceará – FUNTELC (Afiliada Padre Anchieta) 

- TV Cidade de Fortaleza Ltda (Afiliada Record) 

- TV Jangadeiro Ltda (Afiliada SBT) 

- TV Ômega Ltda (Afiliada TV Ômega) 

 

Quantitativo de emissoras de TV digitais em Fortaleza:  

- Televisão Verdes Mares Ltda (Afiliada Rede Globo) 

- Governo do Estado do Ceará – Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

- TV Diário Ltda 

 - Fundação de Teleducação do Estado do Ceará – FUNTELC (Afiliada Padre Anchieta) 

- TV Cidade de Fortaleza Ltda (Afiliada Record) 

- TV Jangadeiro Ltda (Afiliada SBT) 

- TV Ômega Ltda (Afiliada TV Ômega) 

- Rede União de Rádio e Televisão Ltda 
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- Fundação Demócrito Rocha 

- Prefeitura Municipal de Fortaleza 

- Câmara dos deputados 

 
TV Fechada 
 
Relação de Operadoras de TV Paga: 

Jangadeiro Cabo Ltda – Caucaia 

Powerlice Telecomunicações Ltda – Maracanaú 

Raimundo Anselmo Lima Mororo e Cia Ltda – Fortaleza 

TV Show Brasil SA – Fortaleza 

VideoMar Rede nordeste S/A – Fortaleza 

 
 

Marcos Legais: 

A lei 12.485/2011 estabelece um novo marco legal para a tv por assinatura no 

Brasil e garante a presença da produção audiovisual brasileira na maioria dos canais. Projeto 

de lei de iniciativa parlamentar, a lei 12.485/2011 teve sua versão final aprovada pelo 

Senado no dia 16 de agosto, após quatro anos de tramitação. A Agência Nacional do Cinema 

e a Agência Nacional de Telecomunicações regulamentarão os dispositivos previstos. 

  

Entre os pontos mais importantes da nova lei estão a abertura do mercado aos 

novos competidores, ampliando a oferta do serviço e estimulando a diminuição do preço 

final ao usuário, bem como a adoção de cotas de programação e de canais, destinadas a 

potencializar o mercado de conteúdos brasileiros como filmes, documentários e séries, 

incluindo animação. 

  

Quanto às cotas, ficou definido que os canais que exibem filmes, séries, 

documentários e animação precisarão oferecer 3h30minutos semanais de obras audiovisuais 

brasileiras. Isto significa que cada vez mais manifestações artísticas e culturais de todas as 

regiões brasileiras estarão nas telas. O consumidor passará a receber mais obras na nossa 

língua e com a nossa imagem e o setor, em nível nacional, será dinamizado já que as 
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produtoras terão novos compradores para suas obras audiovisuais. A exibição deste 

conteúdo nacional será no horário nobre de cada canal e as 3h30 minutos semanais serão 

atingidas gradualmente no decorrer de três anos da sanção da lei. Trata-se de mecanismo 

brando, se comparado ao adotado em outros países, mas de extrema relevância para abrir 

espaços à cultura brasileira. 

  

Esta medida respeita o direito de escolha do usuário de receber, na sua tela, 

obras nacionais com a pluralidade que o Brasil pode oferecer. A qualidade das obras é de 

responsabilidade de cada programadora que comprará os produtos audiovisuais oferecidos 

pelas produtoras independentes de acordo com o perfil do seu público e com a linha 

editorial do Canal. Não haverá horário único em que todos os canais estarão exibindo os 

conteúdos nacionais ao mesmo tempo já que a programadora fará a exibição de acordo com 

a sua estratégia de programação, dentro da faixa de horário nobre. Garante-se, assim, a 

liberdade de escolha do usuário e a prevalência da estratégia da programadora na oferta dos 

conteúdos. 

  

A outra modalidade de cota estabelecida pela lei define que todos os pacotes 

oferecidos aos consumidores deverão ter, a cada 3 canais, 1 canal de programadora 

brasileira independente. “As cotas de conteúdo nacional criam uma extraordinária 

oportunidade para que o Brasil produza mais obras audiovisuais e o cidadão brasileiro veja 

mais Brasil em todas as telas”, afirma o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel. 

 

O texto assegura, ainda, recursos complementares ao Fundo Setorial do 

Audiovisual (FSA). Deste aporte, 30% dos recursos serão destinados às regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do país. O FSA, gerenciado pela ANCINE, é destinado ao 

desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil. 

  

Esta medida terá impacto significativo no mercado de produção independente, 

fomentando centros de produção audiovisual em todo o país. Isto significa mais 

investimento em capacitação, em desenvolvimento de projetos e na produção de obras 
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audiovisuais feitas por brasileiros e em língua portuguesa. Para o telespectador, serão mais 

olhares, mais sotaques, mais Brasil nas telas, fortalecendo a nossa identidade nacional. 

  

 
(ANCINE, 2010B) 

 
11 Rádio 
 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta os seguintes 

dados relacionados ao segmento do rádio em Fortaleza-CE. 

 
Segmento: Audiovisual 

Locutor de Rádio e Televisão 

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - Locutor de 
rádio e televisão/Audiovisual 

122 

Total de Profissionais no Estado Ceará - Locutor de rádio e 
televisão/Audiovisual 

287 



 

 

 

 

Total de Profissionais no Brasil 
televisão/Audiovisual 

Remuneração Média para o Município Fortaleza 
televisão/Audiovisual 

Remuneração Média no Estado Ceará 

Remuneração Média no Brasil - Locutor de 

 
 

REMUNERAÇÃO 

 
 

MÉDIA DE IDADE 

Total de Profissionais no Brasil - Locutor de rádio e 

Remuneração 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Locutor de rádio e 

Remuneração Média no Estado Ceará - Locutor de rádio e televisão/Audiovisual 

Locutor de rádio e televisão/Audiovisual 

Valores a preços de 2013 (IPCA 

 
 
 

REMUNERAÇÃO – LOCUTOR DE RÁDIO E TV 

 
 

MÉDIA DE IDADE – LOCUTOR DE RÁDIO E TV 
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11.744 

2013 
 

R$ 2.252,94 
 

R$ 1.472,58 
 

R$ 1.525,26 
 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 
 

 

 



 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – LOCUTOR DE RÁDIO 

SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.
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LOCUTOR DE RÁDIO E TV 

 

SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 
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12 Livros (mídia impressa e digital) 
 

Ainda que as editoras brasileiras digam que as vendas de e-books não sejam 

suficientes para cobrir o investimento que elas têm feito ao longo dos últimos anos na 

produção e conversão de livros, o crescimento do setor vai de vento em popa. De acordo 

com dados da pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial, feita pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe) por encomenda da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato 

Nacional de Editores, e apresentada ontem em São Paulo, o faturamento do mercado 

editorial brasileiro com os e-books saltou de R$ 3,8 milhões em 2012 para R$ 12,7 milhões 

em 2013, ano base do levantamento. 

 

Uma informação deve ser levada em consideração ao analisarmos esses 

números. A pesquisa, no geral, é uma estimativa feita a partir dos dados fornecidos por uma 

amostra – neste ano, composta por 217 editoras, que representam 72% do mercado. No 

caso da questão relacionada ao livro digital, que aparece apenas pela segunda vez de forma 

mais aprofundada no questionário, nenhuma inferência foi feita. Portanto, os números 

estão restritos ao universo das editoras que, entre essas 217, já estão no mundo digital. Ou 

seja, os valores podem ser ainda maiores. 

 

Foram produzidos 30.683 títulos digitais em 2013 – 26.054 e-books e 4.629 

aplicativos. Em 2012, esses números foram, respectivamente, 7.470 e 194. Em unidades 

vendidas, o salto também foi significativo – de 235.315 para 889.146. O segmento de obras 

gerais foi o que mais se beneficiou com a novidade tecnológica – ele faturou R$ 9,2 milhões 

no ano passado e foi seguido pelas editoras de livros científicos, técnicos e profissionais 

(CTP), com R$ 2,6 milhões; didáticos, com R$ 601 mil; e religiosos, com 287 mil. 

 

Já o desenvolvimento do mercado de livro impresso deixa a desejar pelo 

segundo ano consecutivo. As editoras registraram faturamento de R$ 5,3 bilhões em 2013, 

um crescimento de 7,52% em comparação ao ano anterior. No entanto, descontada a 

inflação do período, de 5,91%, o crescimento real é de apenas 1,52%. Isso, considerando as 
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vendas para o mercado e para o Governo. Quando descontamos o polpudo mercado 

governamental, que no ano passado representou R$ 1,4 bi, o crescimento real foi nulo. 

 

Se em 2013 o Governo foi responsável por garantir esse crescimento mínimo, em 

2012, quando foi registrada queda de 3,04% em relação a 2011, ele foi um dos vilões. Isso 

mostra como o setor ainda é dependente dessas compras de livros didáticos, para alunos, e 

literários, para bibliotecas. Vale lembrar que os programas são sazonais e contemplam, a 

cada ano, diferentes séries. Por isso, os valores podem variar tanto e levar o mercado a ter 

um ano mais tranquilo aqui e outro mais apertado ali. 

 

O preço médio do livro teve queda de 4% em 2013, já descontada a inflação. 

“Isso não quer dizer que o livro que custava R$ 29 passou a custar R$ 24. É que os editores 

começaram a se adaptar e produzir livros que custassem mais barato, usando papel e capas 

diferenciadas”, explica Karine Pansa, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Não se trata, 

porém, de um índice de preços. Para se chegar ao valor, os pesquisadores analisam o 

faturamento dos subsetores editoriais e os exemplares vendidos. 

 

“E o mercado está extremamente competitivo. Como nunca se viu”, completa 

Sônia Machado Jardim, presidente do Sindicato Nacional de Livros. Ela contou, ainda, que as 

editoras estão caminhando para adotar o modelo americano de precificação, com faixas de 

preço claras. Ainda sobre a questão do preço, ela disse: “Milagre não se faz. De onde isso 

está saindo? A concorrência está muito grande, o valor do dólar em 2013 impactou o 

faturamento das editoras – papel, adiantamento de direitos autorais são pagos em dólar. O 

que podemos fazer para reverter esse quadro é vender mais exemplares.” 

 

E a pesquisa divulgada agora mostra que em 2013 foram vendidos mais 

exemplares – 479,7 milhões ante os 434,9 milhões de 2012. No total, o mercado comprou 

279,6 milhões de exemplares e o Governo, 200 milhões. 
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Foram produzidos, em 2013, 62.235 livros – 21.085 títulos em primeira edição e 

41.150 foram reimpressos. O segmento de obras gerais foi o que teve o melhor 

desempenho, o que pode ser um indicativo de que as pessoas estão lendo mais por vontade 

própria, e não por indicação da escola, da faculdade ou da igreja. “Uma pesquisa que não 

mostra crescimento é preocupante, mas o que me deixa esperançosa é o bom desempenho 

de obras gerais”, diz Sônia. 

 

O segmento registrou aumento de 6% nos exemplares vendidos e de cerca de 3% 

no faturamento. A queda nos preços pode ter contribuído para isso. É o mercado quem 

compra mais – foram 121 milhões de exemplares ante os 28 milhões adquiridos pelo 

governo. Os livros religiosos, que vinham em crise nos últimos anos, foram responsáveis pelo 

aumento de cerca de 12% no faturamento das editoras do setor. E, neste caso, a visita do 

papa Francisco ao País e a realização da Jornada Mundial da Juventude podem ter sido 

responsáveis pela recuperação do setor. A pior queda, de cerca de 5%, foi no segmento de 

livros didáticos, e as editoras se preocupam em perder mais espaço para os sistemas de 

ensino. 

 

Outro dado interessante: em 2012, foram editados 51.905 títulos de autores 

brasileiros e 5.862 de autores estrangeiros. Em 2013, os números são, respectivamente, 

56.372 e 5.862. A livraria continua sendo o principal canal de comercialização de livros para 

as editoras e concentram 50% do mercado em número de exemplares. Em faturamento, elas 

também encabeçam a lista, com 61,4% de participação. 

 

A seguir, uma figura mostra o desempenho do setor no ano de 2013.  
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Referencial Bibliográfico 
ESTADÃO. Disponível em:<http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/faturamento-com-venda-de-e-book-
cresce-225-no-brasil-mas-mercado-editorial-continua-em-crise/> 
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13 Periódicos (jornais, revistas e quadrinhos em mídia impressa e digital) 
 

Nas pesquisas não foram encontradas informações ou dados econômicos. 

Entretanto, a cadeia produtiva do setor foi levantada em um trabalho acadêmico da 

Universidade Estadual do Ceará no ano de 2008.  

 
 

CADEIA PRODUTIVA DO SEGMENTO DE QUADRINHOS 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
BATISTA, P.C.S; ANDRADE, R. DE J. C. DE; OLIVEIRA, L. G. L; OLIVEIRA, D. M. DE; QUEIROZ, F. L. UMA ANÁLISE DA CADEIA 

PRODUTIVA DO SEGMENTO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA INDÚSTRIA CRIATIVA CEARENSE. ANAIS. IN: XXXII ENCONTRO DA 

ANPAD, RIO DE JANEIRO, 2008. 

 
CRIAÇÕES FUNCIONAIS 
 
14 Jogos Digitais (incluindo os jogos online) 
 

A seguir, são apresentadas as cadeias de produção de videogames (2006),  as de 

jogos digitais educativos, de games para saúde, jogos digitais corporativos desenvolvidos 

pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo – USP no mapeamento sobre os jogos 

digitais no Brasil realizado pelo BNDES no ano de 2014. 
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Na cadeia de jogos para a educação podem ser identificados diferentes atores, 

de acordo com as diferentes cadeias de produção que os JDE podem ter: distribuição 

comercial, encomenda ou jogos desenvolvidos por pesquisa. 

 
Instituições educacionais – Solicitam jogos por encomenda ou compram jogos já 

desenvolvidos para este fim. 

Governo-Podem financiar os jogos por intermédio de bolsas de fomento a pesquisa, editais, 

compras publicas, incentivo a inovação e outros. 

Universidades– Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico e 

conhecimento técnico relativo ao jogo. Também podem ser financiadores. 

ONGs e fundações- Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico. 

Também podem ser financiadores. 

Desenvolvedores de Jogos – Responsáveis pela preparação do jogo, incluindo geração de 

conceitos, gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do lançamento. 

Podem ser terceirizados ou fazer parte da universidade que desenvolve o projeto. 

Distribuidores de softwares –vendem e distribuem produtos de tecnologia educacional, 

como softwares educacionais e JDE. 

Publishers-investem nos jogos e depois os distribuem. 

Portais de distribuição – Distribuem os jogos, podendo ser de forma gratuita ou por 

assinatura. 

(BNDES,2014) 
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Na cadeia de jogos para a saúde podem ser identificados os seguintes atores: 
 
Empresas –Solicitam jogos por encomenda, seja para uso privado, seja para advergames, 

como no caso da indústria farmacêutica. 

Governo-Podem financiar os jogos por intermédio de bolsas de fomento a pesquisa, editais, 

compras publicas, e outros. 

Doadores-São instituições ou pessoas que fazem doações para a manutenção dos projetos. 

Universidades e Institutos de pesquisa– Cuidam de todo o processo com relação ao 

conteúdodidático, pedagógico e conhecimento técnico relativo ao jogo. Também podem ser 

financiadores. 

ONGs-Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico. Também podem 

ser financiadores. 

Desenvolvedores de Jogos – Responsáveis pela preparação do jogo, incluindo geração de 

conceitos, gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do lançamento. 

Podem ser terceirizados ou fazer parte da universidade. 



  

  

 

 39

Distribuidores–Vendem e distribuem jogos e simulações para treinamento em saúde, bem 

como Exergames e Brain Games. 

Publishers-Investem nos jogos e depois os distribuem. 

(BNDES, 2014) 

 

 
 
Identificação dos atores 
 
Na cadeia de jogos para formação profissional podem ser identificados diferentes atores, de 

acordo com as diferentes cadeias de produção apresentadas: distribuição comercial, 

encomenda ou jogos desenvolvidos por pesquisa. 

Empresas– Solicitam jogos por encomenda ou compram jogos já desenvolvidos para este 

fim. 

Governo- Podem financiar os jogos por intermédio de bolsas de fomento a pesquisa, editais, 

compras públicas, incentivo a inovação e outros. 

Universidades– Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico e 

conhecimento técnico relativo ao jogo. Também podem ser financiadores e consumidores. 

Desenvolvedores de Jogos – Responsáveis pela preparação do jogo, incluindo geração de 
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conceitos, gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do lançamento. 

Podem ser terceirizados ou fazer parte da universidade que desenvolve o projeto. 

Empresas de educação corporativa – Vendem e distribuem treinamentos, jogos 

empresariais tradicionais, ambientes e cursos de e-learning, simuladores e jogos digitais 

corporativos. O desenvolvimento pode ser feito por empresas, universidades ou mais 

raramente por indivíduos. A distribuição pode ser feita pela internet em sites próprios dos 

jogos ou pode ser utilizado em loco, como no caso de muitos JFP que são utilizados na 

intranet da empresa. 

(BNDES, 2014) 

 
(FLEURY, 2014) 
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(BNDES, 2014) 

Referencial Bibliográfico: 

 

FLEURY, A; SAKUDA, L. O; CORDEIRO, J. H. D. O. 1º Censo Da Indústria Brasileira De Jogos 

Digitais. São Paulo: USP, 2014. Disponível Em: 

<Http://Www.Bndes.Gov.Br/Sitebndes/Export/Sites/Default/Bndes_Pt/Galerias/Arquivos/C

onhecimento/Seminario/Seminario_Mapeamento_Industria_Games042014_Censoibjd_Voc

ab_Tec.Pdf>. 

 

BNDES. Mapeamento da Indústria Brasileira e Global de Jogos Digitais. Bndes, 2014. 

Disponível 

Em:<Http://Www.Bndes.Gov.Br/Sitebndes/Bndes/Bndes_Pt/Galerias/Arquivos/Conhecimen

to/Seminario/Seminario_Mapeamento_Industria_Games042014_Relatorio_Final.Pdf>. 

 

15 TICs (Softwares e Aplicativos) 
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Por meio de duas cadeias produtiva, uma mostrando o Setor de Informática e a outra da 

Indústria de Informação, são apresentados os atores e atividades inerentes às 

particularidades de cada um. 

 

 

(GALINDO; CÂMARA; LOPES JÚNIOR, 2011) 
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(GALINDO; 

CÂMARA; LOPES JÚNIOR, 2011) 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de TIC em Fortaleza-CE. 

 
Segmento: TIC – Fortaleza (FIRJAN) 

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município 
Fortaleza - TIC 

2.098 

Total de Profissionais no Estado Ceará - 
TIC 

2.651 

Total de Profissionais no Brasil - TIC 112.942 

Remuneração 2013 

Remuneração Média para o Município Fortaleza 
- TIC 

R$ 3.414,57 

Remuneração Média no Estado Ceará - TIC R$ 3.214,62 

Remuneração Média no Brasil - TIC R$ 5.393,13 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

 
REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
GALINDO, A. G.; CÂMARA, S. F.; LOPES JÚNIOR, E. P.; IDENTIFICAÇÃO DOS DESAFIOS DO ARRANJO PRODUTIVO 

LOCAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE FORTALEZA-CE. REVISTA O&S, SALVADOR, V.18, N.57, P. 265-283, 
ABR/JUN, 2011. 
 
 



 

 

 

 

16 Arquitetura e Urbanismo
 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta os seguintes 

dados relacionados ao segmento de arquitetura em Fortaleza

 
Segmento: Arquitetura 

Total de Profissionais para o Município 
Fortaleza - Arquitetura

Total de Profissionais no Estado Ceará 
Arquitetura 

Total de Profissionais no Brasil 
Arquitetura 

  

  

Remuneração Média para o Município Fortaleza 
- Arquitetura 

Remuneração Média no Estado Ceará 
Arquitetura 

Remuneração Média no Brasil 

 
 

REMUNERAÇÃO 

 
 

Arquitetura e Urbanismo 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta os seguintes 

dados relacionados ao segmento de arquitetura em Fortaleza-CE. 

Segmento: Arquitetura – Fortaleza (FIRJAN) 
Profissionais 2013 

Profissionais para o Município 
Arquitetura 

2.176 

Total de Profissionais no Estado Ceará - 
2.866 

Total de Profissionais no Brasil - 
124.470 

  

  

Remuneração 2013 

Remuneração Média para o Município Fortaleza 
R$ 6.410,32 

Remuneração Média no Estado Ceará - 
R$ 5.982,62 

Remuneração Média no Brasil - Arquitetura R$ 6.926,66 

Valores a preços de 2013 (IPCA 

REMUNERAÇÃO – ARQUITETURA – FORTALEZA 
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O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN) apresenta os seguintes 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

 

 



 

 

 

 

MÉDIA DE IDADE 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil

 
17 Design de moda (vestuário, acessórios e calçados)
 

O Anuário da Moda do Ceará (2014), publicação do Diário do Nordeste, traz a 

estrutura da cadeia produtiva e de distribuição têxtil e confecção, além de dados 

econômicos do setor. 

 
 

MÉDIA DE IDADE – ARQUITETURA – FORTALEZA

 
DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – 

FORTALEZA 

Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.

(vestuário, acessórios e calçados) 

O Anuário da Moda do Ceará (2014), publicação do Diário do Nordeste, traz a 

estrutura da cadeia produtiva e de distribuição têxtil e confecção, além de dados 
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FORTALEZA 

 

 ARQUITETURA – 

 

.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 

O Anuário da Moda do Ceará (2014), publicação do Diário do Nordeste, traz a 

estrutura da cadeia produtiva e de distribuição têxtil e confecção, além de dados 
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RECH, 2008) 
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DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS 
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Há uma atividade intensa de eventos ao longo de todo ano que movimenta a 

economia do setor. O maior deles é o Dragão Fashion, o terceiro maior evento de moda do 

país e o primeiro em moda autoral. Além dele, há o Maraponga Mart Moda, Bazar la 

Boutique entre outros. 

 

Muitos cursos em formação superior em Design de Moda na cidade de Fortaleza, 

a saber: Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza, Centro Universitário 

Estácio de Sá – FIC, FanorDevry, Faculdade Ateneu, Faculdade Farias Brito. Há forte presença 

cursos livres  sobre o setor ofertados por escolas ou profissionais liberais espalhados na 

cidade. 

 
Referencial Bibliográfico 
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE. Anuário da moda no Ceará 2013/2014. Fortaleza: Editora Verdes 

Mares, 2014. 

RECH, Sandra Regina. Estrutura da cadeia produtiva da moda.Modapalavra, Ano 1, n.1, jan-jul 2008, 
p. 7-20 
 
18 Design de Jóias 
 
Polo de gemas e joias de Fortaleza (APEX BRASIL) 
 

Embora não se constitua em um Pólo, Fortaleza apresenta dois agrupamentos 

joalheiros. O dos ourives que trabalham de uma maneira peculiar com relação ao local, ou 
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seja, cerca de 40 ourives encontram-se agrupados em, aproximadamente, 18 salas, em um 

único andar. Produzem joias sob encomenda, muitas delas, cópias de peças com marca, 

consertam joias e compram ouro, diretamente de clientes ou de leilões da Caixa Econômica, 

beneficiando o metal no local. São todos informais. O outro é constituído por, 

aproximadamente, dez empresários, que possuem lojas de venda de joias, relógios e óculos 

e, ao mesmo tempo, comercializam joias fabricadas por eles, algumas com design próprio e 

outras cópias. Existe uma empresa de porte (Regás), fabricante de joias de ouro e prata. O 

grupo é unido e começa a planejar a constituição de uma associação para cuidar dos 

interesses dos joalheiros. O grupo é formado por empresários com cursos de design, quase 

todos com incursões em exposições e feiras no exterior. 

 

As prioridades dos empresários são promover um associativismo capaz de gerar 

meios para realização de uma pesquisa de mercado para exportação, mesmo sabendo que, 

no momento, não dispõem de produção em quantidade suficiente. No entanto, na 

realidade, somente duas empresas possuem linha de fabricação capaz de garantir 

quantidade de peças, mantendo a qualidade exigida. 

 
GOVERNANÇA 

Atualmente, não existe qualquer entidade, pública ou privada, que esteja 

participando do planejamento do Polo de Gemas e Joias da capital. Não há qualquer 

mecanismo de apoio para as indústrias por parte de entidades governamentais estaduais. 

A Associação, que engloba relógios, óticas e joalheria, não é reconhecida pelo 

setor produtivo como representativa dos industriais de gemas e joias. Há o Sindicato dos 

Artesões Autônomos do Estado (CE), presidido por um artesão joalheiro que produz peças 

originais e procura reunir os joalheiros do local. A atuação do Sindicato está muito 

concentrada no artesanato de cerâmica e palha. Existe, também, o Sindicato das Indústrias 

de Extração de Minerais não-Metálicos e de Diamantes e Pedras Preciosas - SINDIMINERAIS. 

 
MATÉRIA-PRIMA 

Os joalheiros de maior porte fabricam suas joias com firmas terceirizadas e 

adquirem suas matérias-primas no mercado de São Paulo. As joias são do tipo joias de autor 
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e são produzidas de maneira artesanal. As duas empresas que trabalham com uma linha de 

produção moderna adquirem seus equipamentos no mercado nacional, mesmo os 

importados. As matérias-primas também são adquiridas de empresas localizadas em São 

Paulo. 

 
INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

Os industriais reclamam da total falta de apoio de qualquer entidade ou órgão 

governamental e da falta de cursos para formação de mão-de-obra. Durante a visita do 

IBGM, promoveram uma reunião para montar uma estratégia no sentido de, juntamente 

com o SEBRAE, organizar uma associação ou cooperativa, que permita um maior 

desenvolvimento do Setor de Gemas e Joias em Fortaleza. 

 
PERSPECTIVAS 

O grupo de empresas está motivado e, se contar com o apoio adequado, poderá 

ampliar suas atividades, incorporando novas empresas, e poderá articular mecanismos 

associativos para a promoção das vendas, tanto para o mercado interno quanto para o 

externo. 

Perfil da Cadeia Produtiva (APEX BRASIL) 

A Cadeia Produtiva pode ser entendida como o conjunto de atividades que se 

articulam progressivamente desde os insumos e matérias-primas até o produto - final, 

incluindo a extração e o processamento da matéria-prima e sua transformação, a 

distribuição e comercialização do produto, nos mercados nacional e internacional, 

constituindo os segmentos de uma corrente ou cadeia. 

 

                    Os elos da Cadeia Produtiva de Gemas, Jóias e Afins compreendem desde a 

extração mineral, a indústria de lapidação, artefatos de pedras, a indústria joalheira e de 

folheados, bijuterias, os insumos, matérias-primas e as máquinas e equipamentos usados no 

processo de produção, além das estratégias de marketing e a incorporação do design aos 

produtos. 

 

                  Assim, o primeiro elo da cadeia de Gemas e Jóias é representado pelo segmento 
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de extração/mineração, englobando também todo e qualquer material e serviços utilizados 

na extração da matéria-prima. 

 

                 O segundo elo é representado pela indústria de lapidação e de artefatos de pedras, 

englobando a produção de pedras lapidadas, artesanato e artefatos de pedras. O terceiro 

elo deve ser visto como o da Indústria de joalheria e bijuteria, responsável pela fabricação 

de jóias de ouro, prata, folheados e bijuterias de metais comuns. 

 

                Deve ser também considerado, na cadeia produtiva, os aspectos relativos à 

comercialização desses produtos, tanto no mercado interno quanto no externo. 

Características da Cadeia Produtiva 

• O Brasil é internacionalmente conhecido pela diversidade e pela grande ocorrência 

de pedras preciosas em seu solo. É o segundo maior produtor de esmeraldas e o 

único de topázio imperial e turmalina Paraíba.  Também produz, em larga escala, 

citrino, ágata, ametista turmalina, água-marinha, topázio e cristal de quartzo. (Ver 

mapa gemológico e aurífero em anexo). 

• Atualmente, estima-se que o país seja responsável pela produção de cerca de 1/3 do 

volume das gemas do mundo, excetuados o diamante, o rubi e a sa.ra. É 

considerado, ainda, um importante produtor de ouro. Em 2004 o Brasil alcançou 42 

toneladas, o que lhe assegurou o 13º lugar no ranking mundial, segundo o GFMS 

(Gold Survey, 2005). 

• A produção de ouro, feita por diversos garimpos, se apresenta, atualmente, como 

uma atividade declinante.  Por esse motivo, é responsável por apenas um terço (14 t) 

da produção total de 42 toneladas. Reduzido número de empresas de mineração 

concentraram 67% do ouro produzido em 2004, quase todo exportado em forma de 

barras. A sua extração está espalhada por praticamente todo o território nacional, 

embora concentrada em Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, Bahia e Tocantins. 
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• A produção de pedras preciosas é realizada, em sua grande maioria, por garimpeiros 

e pequenas empresas de mineração com ocorrências, também, em quase todo o 

Brasil. A forte produção se localiza nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Goiás, Pará e Tocantins. Apesar de não existirem estatísticas de produção 

confiáveis, o Brasil é reconhecido como um dos principais produtores, tanto pela 

variedade quanto pela quantidade de gemas encontradas em seu subsolo. Estima-se 

que, aproximadamente, 80% das pedras brasileiras, em volume, tenham como 

destino as exportações, tanto em bruto, incluindo espécimes de coleção, como 

lapidadas. 

• Não obstante a grande produção interna brasileira, existe significativo descompasso 

em relação à ocorrência de determinadas pedras ao longo do tempo. O mercado 

internacional de gemas exige que os países exportadores, como o Brasil, disponham 

de pedras oriundas das diversas minas/países. É necessário, então, dispor de 

facilidades para a importação de pedras em bruto para atender às exigências da 

indústria joalheira internacional, a indústria de lapidação nacional e as exportações. 

• O Parque Industrial é bastante diversificado. Embora os dados sejam conflitantes, 

estima-se que existam, atualmente, cerca de 2.000 empresas de lapidação, de 

joalheria, de artefatos de pedras e de folheados de metais preciosos. Elas estão 

localizadas, principalmente, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro e Bahia. Porém, novos pólos industriais, como Paraná, Pará, Amazonas e 

Goiás estão despontando.  Além dessas indústrias legalizadas, o Setor convive com 

grande número de empresas informais e artesãos, que vivem à margem do mercado, 

tanto na produção quanto na comercialização de seus produtos. 

• A lapidação, assim como a fabricação de obras e artefatos de pedras, é feita por 

pequenas indústrias, muitas de “fundo de quintal”. É importante lembrar, também, 

que a prática da terceirização tem se acentuado nos últimos anos. No entanto, ainda 

existem poucas indústrias integradas, principalmente, para garantir qualidade, 

prazos e tipos diferenciados de lapidação. O Brasil possui capacidade e 

competitividade para lapidar pedras de média e boa qualidade, embora não tenha 
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ainda escala e preços competitivos, salvo poucas exceções, na lapidação de pedras 

de baixo valor, normalmente calibradas. 

• O segmento de empresas fabricantes de jóias é integrado, basicamente, por 

empresas de menor porte. Embora não se tenha dados recentes, existem indicativos 

que a participação das micro e pequenas empresas (até 20 empregados) tem 

crescido nos últimos anos. Em 1997, elas eram responsáveis por 73% do universo 

empresarial e os médios empresários por 23% (de 20 a 99 empregados). As de maior 

porte (acima de 100 empregados) respondiam por apenas 3,9% (Pesquisa 

SEBRAE/WGC/IBGM, 1997). 

• De igual modo, o varejo apresenta estrutura integrada por 31% de microempresas 

(até 9 empregados), 29% de pequenas empresas (de 10 a 19 empregados) e 39% de 

firmas de médio porte (acima de 20 empregados). A participação percentual das 

empresas de grande porte. é inexpressiva. 

• Estima-se que a informalidade seja superior a 50% do mercado, tanto na produção 

quanto na comercialização. Nessa última, os vendedores autônomos (sacoleiras) têm 

forte participação. 

• A informalidade e o descaminho são grandes devido à alta carga tributária incidente 

sobre o Setor e às suas características. Entre elas, pode-se destacar: produtos de 

pequenos volumes e altos valores; produção de matérias-primas, industrialização e 

distribuição feitas por pequenos estabelecimentos e pessoas físicas nas mais diversas 

regiões do país, com fiscalização difícil e onerosa. 

• Ao longo dos anos, os diversos segmentos da Cadeia não têm contado com o suporte 

de crédito, salvo raras exceções. Dadas as características do Setor, que necessita 

substancialmente mais capital de giro do que capital fixo, e de sua alta informalidade, 

com balanços contábeis, que não retratam a realidade das empresas, ele não tem 

tido acesso às linhas existentes e, normalmente, se auto-financia. 
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• No atual estágio, para alcançar novos patamares, com ampliação significativa de sua 

capacidade instalada, principalmente para atender ao mercado externo, será 

necessário dispor de mecanismos inovadores de financiamento bancário, 

particularmente no que se refere a procedimentos de acesso, tanto para as 

necessidades de capital fixo quanto para giro. 

• Na última década, em que pese a elevada carga tributária, que tem ampliado a 

informalidade, o segmento joalheiro tem promovido expressivas melhorias em seus 

padrões de qualidade e competitividade, inclusive com importação de máquinas, 

equipamentos, ferramentaria e insumos. No entanto, muitas empresas não otimizam 

o seu uso. Serviços de assistência técnica e manutenção, principalmente para os 

equipamentos importados, deixam muito a desejar. 

• Conforme visto anteriormente, o fortalecimento da indústria joalheira, nos dez 

últimos anos, se deu, inicialmente, com o objetivo de concorrer com o produto 

importado ou contrabandeado. O crescimento de demanda, proporcionado pelo 

Plano Real, contribuiu para essa consolidação. Posteriormente, o fortalecimento veio 

com a melhor exploração de seu potencial exportador, considerando produtos de 

maior valor agregado, que têm sido, nos últimos anos, o seu vetor de crescimento. 

• Nesse período, o segmento joalheiro soube desenvolver estilo e design próprios, 

explorando símbolos da cultura, fauna e .ora nacionais, além da variedade das pedras 

preciosas e matérias-primas existentes no país. O design brasileiro é, hoje, 

reconhecido internacionalmente por sua imagem alegre, colorida com movimento e 

sensualidade. 

• Embora o Setor se apresente historicamente como um grande gerador de divisas, 

somente nos últimos anos passou a promover, sistematicamente, e com estratégias 

definidas, produtos de mais alto valor agregado. Isso foi possível a partir da 

implementação do Programa Setorial Integrado de Apóio às Exportações de Gemas e 

Jóias desenvolvidas pelo IBGM/APEX-Brasil. 
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• Em 2004, as exportações totais da Cadeia alcançaram US$ 677 milhões 

(desconsiderando as exportações de US$ 65 milhões, feitas a não residentes – DEE), 

com importações, principalmente, de metais preciosos para .ns industriais e, 

portanto, não joalheiro, de US$ 177 milhões, gerando um superávit de US$565 

milhões. 

• Os mais representativos países de destino das exportações brasileiras, de pedras em 

bruto, em 2004, foram: Hong Kong, Índia, China, EUA, Alemanha, Tailândia, Formosa, 

Japão e Itália. As pedras lapidadas bateram recordes de exportação em países como 

os EUA, Taiwan, Hong Kong, Japão, Alemanha, Tailândia, China e Índia. Já os 

principais importadores de obras de pedra, em 2004, foram os EUA, Alemanha, 

Taiwan, Espanha, Reino Unido, Itália, França, Japão e Hong Kong. Bélgica, Alemanha, 

México, EUA, Japão, Honduras, Panamá, Equador e África do Sul apresentam-se 

como os maiores compradores de folheados de metais preciosos. A joalheria de 

ouro, por sua vez, teve como destino os EUA, Suíça, Israel, Bahrein, Argentina, 

Alemanha, Peru, Emirados Árabes Unidos e Itália. 

• O potencial do mercado externo para pedras de cor é favorável, tendo em vista a 

recuperação do mercado internacional nos últimos dois anos. Para folheados e 

bijuterias, o nicho que se apresenta mais promissor é o de design, com pedras 

naturais, cuja demanda encontra-se crescente. 

• Já o potencial de crescimento da indústria joalheira de ouro é enorme. Apesar dos 

progressos obtidos, o Brasil representa menos de 1% da produção mundial (22º país 

produtor em 2004, segundo o GFMS – Gold Trends 2005) e pouco mais de 1% das 

exportações mundiais de jóias. 

• No entanto, assunto recorrente da diferença cambial existente entre as cotações do 

paralelo e do oficial, atualmente em torno de 12%, precisa ser equacionado.  A 

compra do ouro e das pedras preciosas no mercado interno é feita com base no dólar 

paralelo. Dessa forma, o industrial compra o ouro/gemas numa cotação maior 

(paralelo) e os vende numa menor (oficial), acarretando sérios prejuízos e perda de 
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competitividade, além de estimular o contrabando.  No passado, o governo através 

da Resolução BACEN 1121/86, ao criar o câmbio ouro, resolveu essa 

questão.  Posteriormente o câmbio ouro foi incorporado no flutuante, que também 

apresenta defasagem. 

• A legislação do preço de transferência no Brasil, na forma como está estabelecida, 

não atende às especificidades do segmento de metais preciosos nas exportações 

para empresas vinculadas. Os produtos de ouro, prata, paládio, platina e ródio têm 

ampla aplicação industrial, em diversos setores, além da fabricação de jóias. 

• A legislação estabelece a necessidade de comparar o preço efetivamente praticado 

nas exportações com um preço-parâmetro, determinando um percentual fixo de 

margem de lucro. Este percentual é considerado, em geral pelo mercado, elevado 

para as operações com produtos elaborados à base de metais preciosos, 

constituindo-se num entrave para as exportações do setor. O percentual foi 

estabelecido de forma linear, sem levar em conta as peculiaridades dos diferentes 

produtos ou mercados. 

• Além disso, como estes produtos são fabricados de acordo com desenhos e 

especificações técnicas particulares, torna-se difícil a utilização dos métodos de 

preços comparados. 

• Os metais preciosos são commodities, com cotação em dólares americanos, 

estabelecida em bolsa, com constantes e relevantes variações e significativas 

diferenças de preços entre si. 

• Assim, o preço final do produto resultante, varia de acordo com a cotação do metal 

precioso com o qual ele foi fabricado, a complexidade do processo industrial e o 

conteúdo tecnológico envolvido. Verifica-se que a formação do valor agregado, nos 

casos acima, não guarda proporcionalidade ao preço do metal precioso contido, 

prevalecendo o valor agregado praticado no mercado internacional, como parâmetro 

de competitividade e não um percentual previamente fixado. 



 

 

 

 

 
19 Design gráfico (em mídias impressas e digitais)
 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de designer gráfico em Fortaleza

 

Profissionais

Total de Profissionais para o Município Fortaleza 
gráfico/Design 

Total de Profissionais no Estado Ceará 
gráfico/Design 

Total de Profissionais no Brasil 

Remuneração

Remuneração Média para o Município Fortaleza 

Remuneração Média no Estado Ceará 

Remuneração Média no Brasil - Designer gráfico/Design

REMUNERAÇÃO 

em mídias impressas e digitais) 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de designer gráfico em Fortaleza-CE. 

 
Segmento: Design 
Designer gráfico 

Profissionais 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - Designer 

Total de Profissionais no Estado Ceará - Designer 

Total de Profissionais no Brasil - Designer gráfico/Design 

Remuneração 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Designer gráfico/Design 

Remuneração Média no Estado Ceará - Designer gráfico/Design 

Designer gráfico/Design 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 
 

 
 

REMUNERAÇÃO – DESIGNER GRÁFICO – FORTALEZA
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O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

2013 

402 

560 

18.472 

2013 
 

R$ 1.423,97 
 

R$ 1.450,36 
 

R$ 2.406,76 
 

FORTALEZA 

 



 

 

 

 

 
 

MÉDIA DE 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil

 

 
 
 

MÉDIA DE IDADE – DESIGNER GRÁFICO – FORTALEZA

 
 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – DESIGNER GRÁFICO 
FORTALEZA 

Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.
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FORTALEZA 

 

DESIGNER GRÁFICO – 

 

.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 
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Os cursos de formação superior em Design Gráfico na cidade de Fortaleza: 

Centro Universitário Estácio de Sá – FIC, Faculdade Sete de Setembro, FanorDevry. Há cursos 

livres  sobre o setor ofertados por escolas ou profissionais liberais espalhados na cidade. 

 
 
 
20 Design de interiores 
 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de designer de interiores em Fortaleza-CE. 

 
Segmento: Design 

Designer de interiores 

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - Designer de 
interiores/Design 

111 

Total de Profissionais no Estado Ceará - Designer de 
interiores/Design 

146 

Total de Profissionais no Brasil - Designer de interiores/Design 4.037 

Remuneração 2013  

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Designer de interiores/Design R$ 1.129,13 
 

Remuneração Média no Estado Ceará - Designer de interiores/Design R$ 1.074,65 
 

Remuneração Média no Brasil - Designer de interiores/Design R$ 1.856,87 
 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

REMUNERAÇÃO 

MÉDIA DE IDADE 

REMUNERAÇÃO – DESIGNER DE INTERIORES - FORTALEZA

 
 

MÉDIA DE IDADE – DESIGNER DE INTERIORES - FORTALEZA
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FORTALEZA 

 

FORTALEZA 

 



 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Vale ressaltar os  dois 

primeiro deles e o pioneiro foi do Centro Universitário Estácio de Sá que implantou o primeiro curso 

no ano de 2006 e o mais recente, da Faculdade Farias Brito que iniciou nesse ano de 2015.

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil

 
21 Design de produto  
 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de design de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – DESIGNER DE INTERIORES 
– FORTALEZA 

Vale ressaltar os  dois cursos superiores na área localizados na cidade de Fortaleza. O 

primeiro deles e o pioneiro foi do Centro Universitário Estácio de Sá que implantou o primeiro curso 

no ano de 2006 e o mais recente, da Faculdade Farias Brito que iniciou nesse ano de 2015.

Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de design de produto em Fortaleza-CE. 
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DESIGNER DE INTERIORES 

 

cursos superiores na área localizados na cidade de Fortaleza. O 

primeiro deles e o pioneiro foi do Centro Universitário Estácio de Sá que implantou o primeiro curso 

no ano de 2006 e o mais recente, da Faculdade Farias Brito que iniciou nesse ano de 2015. 

.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 



 

 

 

 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza 

Total de Profissionais no Estado Ceará 

Total de Profissionais no Brasil - 

Remuneração Média para o Município Fortaleza 

Remuneração Média no Estado Ceará 

Remuneração Média no Brasil - 

 
REMUNERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGMENTO:DESIGN 
DESIGNER DE PRODUTO 

Profissionais 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - Designer de produto/Design 

Total de Profissionais no Estado Ceará - Designer de produto/Design 

 Designer de produto/Design 

Remuneração 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Designer de produto/Design 

Remuneração Média no Estado Ceará - Designer de produto/Design 

Designer de produto/Design 

Valores a preços de 2013 (IPCA 

REMUNERAÇÃO – DESIGNER DE PRODUTO - FORTALEZA
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2013 

5 

10 

1.217 

2013 
 

R$ 1.418,23 
 

R$ 1.769,98 
 

R$ 2.625,12 
 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 
 

FORTALEZA 

 



 

 

 

 

MÉDIA DE IDADE 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIA DE IDADE – DESIGNER DE PRODUTO – FORTALEZA

 
 
 
 

PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO – DESIGNER DE PRODUTO 
FORTALEZA 

Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.
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FORTALEZA 

 

DESIGNER DE PRODUTO – 

 

.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 



 

 

 

 

22 Publicidade & Propaganda
 

O mapeamento da economia 

relacionados ao segmento de publicidade em Fortaleza

 

Profissionais

Total de Profissionais para o Município Fortaleza 
Publicidade 

Total de Profissionais no Estado 

Total de Profissionais no Brasil 

Remuneração

Remuneração Média para o Município Fortaleza 

Remuneração Média no Estado Ceará 

Remuneração Média no Brasil - Publicidade

 

REMUNERAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

Publicidade & Propaganda 

O mapeamento da economia criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

relacionados ao segmento de publicidade em Fortaleza-CE. 

SEGMENTO: PUBLICIDADE 

Profissionais 2013

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - 
2.892

Total de Profissionais no Estado Ceará - Publicidade 4.187

Total de Profissionais no Brasil - Publicidade 154.782

Remuneração 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Publicidade R$ 2.210,93

Remuneração Média no Estado Ceará - Publicidade R$ 2.240,38

Publicidade R$ 5.075,41

Valores a preços de 2013 (IPCA 

 
REMUNERAÇÃO – PUBLICIDADE - FORTALEZA 
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criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) apresenta dados 

2013 

2.892 

4.187 

154.782 

2013  

R$ 2.210,93 
 

R$ 2.240,38 
 

R$ 5.075,41 
 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 
 

 

 



 

 

 

 

MÉDIA DE IDADE 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

 
Podemos citar alguma instituições de ensino superior que ofertam curso na área, a 

saber:  Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza, Centro Universitário Estácio de Sá 

– Fic, Faculdade Sete de Setembro

 
Referencial Bibliográfico 
SISTEMA FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil

 
 

MÉDIA DE IDADE – PUBLICIDADE – FORTALEZA 

 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR GRAU DE INSTRUÇÃO –
FORTALEZA 

alguma instituições de ensino superior que ofertam curso na área, a 

Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza, Centro Universitário Estácio de Sá 

Fic, Faculdade Sete de Setembro, Faculdade Maurício de Nassau. 

Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014.
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– PUBLICIDADE – 

 

alguma instituições de ensino superior que ofertam curso na área, a 

Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza, Centro Universitário Estácio de Sá 

.  Rio de Janeiro: FIRJAN, 2014. 
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5. Setores estratégicos a serem potencializados na RMF 
 

Os setores estratégicos, descritos a seguir, a serem potencializados não são 

frutos dos dados levantados por esta pesquisa. Conforme pode ser constatado no 

diagnóstico dos dados levantados, verificamos a carência de dados e informações 

sistematizados que assegurem uma tomada de decisão segura quanto à priorização setorial.  

Esse fato aponta para a fragilidade na formulação de políticas públicas para o 

desenvolvimento da economia criativa na Região Metropolitana de Fortaleza e ratifica a 

urgência de se investir num mapeamento dos setores culturais e criativos desta Região. 

 
A seguir apresentamos 5 setores criativos a serem priorizados como estratégicos 

para o desenvolvimento da economia criativa da RMF de acordo com três critérios:  

• o primeiro relacionado a relevância cultural (artesanato emusica); 

• o segundo em função das externalidades positivas das indústrias criativas (Design de 

Moda) na sua relação com as indústrias tradicionais (indústria têxtil e de confecções) 

da Região;  

• e o terceiro se refere ao impacto dos setores culturais e criativos (gastronomia, 

festas e celebrações) para a indústria do Turismo. 

6. Análise da posição da economia na RMF 

 
De acordo com os dados do “Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil”, 

estudo realizado pelo Sistema FIRJAN (2014), o mercado de trabalho dos setores criativos 

cresceu 90% no período compreendido de 2004 a 2013, com e 892,5 mil profissionais 

formais. O mercado criativo se expandiu não apenas em números absolutos, mas também 

em termos relativos: a participação da classe criativa no total de trabalhadores formais 

brasileiros alcançou 1,8% em 2013, ante 1,5% em 2004. 

 

No Ceará, o crescimento também aconteceu, apesar de não ter ocorrido em 

todos os municípios. Em Fortaleza, o crescimento da economia criativa pode ser percebida 

nos gráficos que seguem levando em consideração a participação no PIB, a empregabilidade 
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formal, a taxa de crescimento dos setores criativos e a evolução na remuneração média 

Participação da massa salarial da Economia Criativa no PIB Fortaleza. 

 
6.1 A massa salarial da Economia Criativa no PIB de Fortaleza 
 

Segundo o Brookings Institution, instituição responsável pela ranking mundial do 

PIB, em estudo realizado em 2014, Fortaleza ocupa a 174ª posição no ranking das maiores 

economias metropolitanas do mundo. A capital cearense caiu 27 posições em relaçãoao 

levantamento realizado em 2013. Apesar do PIB per capita de Fortaleza caiu 0,2% em 2014, 

o número de pessoas empregadas entre 2013 e 2014 cresceu 1,6% 

 
De acordo com o IBGE, a capital do Ceará está hoje na 10ª posição das cidades 

brasileiras com mais peso no PIB, apresentando o seguinte quadro evolutivo: 

10ª Fortaleza (CE): R$ 43,4 bilhões 

Ano Participação no PIB 
2008 0,9% 
2009 1,0% 
2010 1,0% 
2011 1,0% 
2012 1,0% 
2011 1,0% 
2012 1,0% 

 
Fonte: CALEIRO, João Pedro. As 20 cidadescommais peso no PIB e suaevolução. EXAME.com. 11 Dez. 2014. 
Disponívelem: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/as-20-cidades-com-mais-peso-no-pib-e-sua-
evolucao#1      

 
A evolução da participação do PIB de Fortaleza no quadro brasileiro não 

apresentou alterações no período de 2008 a 2012, o mesmo período avaliado na 

participação da massa salarial da Economia Criativa no PIB de Fortaleza, como mostra o 

gráfico a seguir: 

 

 
Participação da massa salarial da Economia Criativa no PIB Fortaleza 
Núcleo criativo e Atividades complementares 
Vínculos ativos em dez 
 



 

 

 

 

Fonte:  Dados compilados a partir do RAIS/MTE
(Fortaleza, 2014) 
Obs.: 1. Para 2012, PIB Fortaleza estimado
           2. Inclusos os custos trabalhistas para empregador

 
Como percebido no gráfico, há um decréscimo n

participação de 6,55% da massa salarial oriunda da economia criativa do total do PIB da 
capital cearense.  
 

Para compreensão da

economia criativa é formada

 
■Núcleo Criativo: centro de
atividades econômicas quetêm as ideias
 
■Atividades Relacionadas: provêm
representadas em grande parte por
materiais e elementos fundamentais
 
■Apoio: ofertantes de bens
 

Pela figura, constata

ela representa quase o triplo quando comparado à participação somente com as atividades 

econômicas do núcleo criativo.

decréscimo, a participação continua expressiva. 

 
Parte(%) dos empregos formais do Núcleo criativo e Economia Criativa  no total de 
empregos formais ativos em dez 
 

6,30

6,35

6,40

6,45

6,50

6,55

2
0

0

8

2
0

0

6,53

compilados a partir do RAIS/MTE pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 

Obs.: 1. Para 2012, PIB Fortaleza estimado 
2. Inclusos os custos trabalhistas para empregador 

Como percebido no gráfico, há um decréscimo no ano de 2011, com 
participação de 6,55% da massa salarial oriunda da economia criativa do total do PIB da 

Para compreensão da figura seguinte, precisa-se ter em mente que 

criativa é formada por três grandes áreas: 

de toda a Cadeia Produtiva da Economia Criativa
quetêm as ideias como insumo principal para geração de valor;

Relacionadas: provêm diretamente bens e serviços ao núcleo, são
grande parte por indústrias e empresas de serviços fornecedoras de 

fundamentais para o funcionamento do núcleo; 

bens e serviços de forma indireta ao núcleo. 

Pela figura, constata-se que o percentual de participação da Economia Criativa 

ela representa quase o triplo quando comparado à participação somente com as atividades 

econômicas do núcleo criativo.Mesmo que no período entre 2010 e 2012 houve um 

a participação continua expressiva.  

(%) dos empregos formais do Núcleo criativo e Economia Criativa  no total de 
empregos formais ativos em dez – 2008 a 2012 

2
0

0

9

2
0

1

0

2
0

1

1

2
0

1

2

6,44 6,44

6,41

6,55
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pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 

o ano de 2011, com uma 
participação de 6,55% da massa salarial oriunda da economia criativa do total do PIB da 

ter em mente que a cadeia da 

Criativa é formado por 
geração de valor; 

núcleo, são 
fornecedoras de 
 

de participação da Economia Criativa 

ela representa quase o triplo quando comparado à participação somente com as atividades 

Mesmo que no período entre 2010 e 2012 houve um 

(%) dos empregos formais do Núcleo criativo e Economia Criativa  no total de 
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Fonte: Dados compilados a partir do RAIS/MTEpela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 
(Fortaleza, 2014) 
Obs.: Valores incluem todos subsetores pelo CNAE e CBO 

 
A figura seguinte apresenta a evolução da remuneração média dos setores 

criativos correspondentes exclusivamente dos empreendimentos econômicos formais cujo o 

principal processo produtivo é uma atividade criativa.  

 

Pode-se constatar que os empreendimentos relacionados as Criações Funcionais 

(Jogos Digitais (incluindo os jogos online), as TICs (Softwares e Aplicativos), Arquitetura e 

Urbanismo, Design -Moda (vestuário, acessórios e calçados),Jóias, Gráfico, Interiores, 

Produto - e Publicidade & Propaganda) tende a uma remuneração mais alta ,fortemente 

impactada pelas demanda do nosso tempo e a presença /dependência da tecnologia. 

 

Vale ressaltar a natureza simbiótica dos setores criativos. Em outras palavras, as 

atividades desenvolvidas em determinado setor pode afetar de maneira direta ou indireta 

nas atividades de outros. Um evento relacionado ao Design de Moda, como o Dragão 

Fashion, demanda bens e serviços dos setores de Mídia comofilmes, vídeo, TV (aberta e 

fechada), rádio, periódicos (jornais, revistas em mídia impressa e digital), publicidade & 

propaganda (Criações Funcionais), fotografia (Artes), gastronomia (Patrimônio) etc. 

EconomiaCriativa 

Núcleocriativo 



 

 

 

 

 
Evolução da remuneração média real 
Valores dez 2012 / CNAE 2.0

Fonte: Dados compilados a partir do RAIS/MTE
(Fortaleza, 2014) 

 
Considerações finais 
 

Muitos dos gráficos apresentados nesse item foram retirados de um material 

desenvolvido pela Secretaria de Desenvolv

ano de 2014. Trata-se de uma agenda estratégica da Fortaleza Criativa. Isso sinaliza que a o 

poder municipal já está sensibilizado para o potencial

para a da própria cidade, 

criativa. 

 

No entanto, além da

brasileira no Brasil ainda é escassa, com ressalva para determinados setores como o Design 

de Moda, o Audiovisual e os Jogos Digitais;

metodologias, configurações 

decisões efetivas em prol do desenvolvimento dos empreendimentos ligados aos setores 

criativos. 
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Muitos dos gráficos apresentados nesse item foram retirados de um material 

desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Económico da Prefeitura de Fortaleza no 

se de uma agenda estratégica da Fortaleza Criativa. Isso sinaliza que a o 

poder municipal já está sensibilizado para o potencial  tantos dos setores criativos 

ópria cidade, vocacionada no comércio e serviços e, porque não dizer, em ser 

No entanto, além da produção de dados estatísticos sobre a economia criativa 

brasileira no Brasil ainda é escassa, com ressalva para determinados setores como o Design 

iovisual e os Jogos Digitais; os estudos existentes adotam 

metodologias, configurações diferentes e até conflitantes. Isso é prejudicial para tomada de 

decisões efetivas em prol do desenvolvimento dos empreendimentos ligados aos setores 
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dos setores criativos no Núcleo Criativo  

 
pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 

Muitos dos gráficos apresentados nesse item foram retirados de um material 

imento Económico da Prefeitura de Fortaleza no 

se de uma agenda estratégica da Fortaleza Criativa. Isso sinaliza que a o 

tantos dos setores criativos como 

vocacionada no comércio e serviços e, porque não dizer, em ser 

produção de dados estatísticos sobre a economia criativa 

brasileira no Brasil ainda é escassa, com ressalva para determinados setores como o Design 

os estudos existentes adotam conceitos, 

é prejudicial para tomada de 

decisões efetivas em prol do desenvolvimento dos empreendimentos ligados aos setores 
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Segundo o Plano da Secretaria da Economia Criativa 2011 -20142 (2012, p.31), 

isso acontece devido a dois pontos: 

(i) a inexistência de uma conta específica (conta Satélite da cultura) nos 

levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 

mensurar as atividades e produções dos setores criativos. 

(ii) Ausência de uma diretriz dos órgãos públicos relativa à uniformização da 

classificação e enquadramento das atividades econômicas e da força de trabalho 

criativas.  

 
Por fim, ratificamos que os dados pesquisados e aqui apresentados não 

representem a real dimensão e importância dos setores criativos tanto no Brasil, como em 

Fortaleza e sua  região metropolitana. E vale destacar que em todo o material pesquisado a 

abordagem foi dadas nas atividades e trabalhadores criativos formais. No entanto, não 

podemos desprezar o alto percentual de informalidades dos setores criativos. Ou seja, 

grande parte da produção e circulação domésticas dos bens e serviços criativos não são 

consideradas aos relatórios estatísticos oficiais. 
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2
A Secretaria da Economia Criativa criada na primeira gestão da Presidente Dilma Rousseff  foi extinta na atual 

gestão. Essa decisão vai na contramão das discussões e nos investimentos feitos por demais países do mundo, 
a destacar: Austrália (berço das políticas públicas em prol da economia criativa), Reino Unido, Coréia do Sul, 
China, Argentina entre outros. 
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APÊNDICE I – PLANILHA DE INFORMAÇÕES CATALOGRÁFICAS 
EXEMPLO 
 
 

Registro Título da Pesquisa Autor 
Ano de 

Publicação 
Período da 
Pesquisa 

Tipo de 
Pesquisa 

Metodologia da 
Pesquisa 

Escopo 
Dados 
da UF 

Ciclo 
Econômico 

Setor 
Criativo 

1 
Segmentos de salas 
de exibição 

ANCINE 2014 2014 0 0 6 1 4 1 

2 

AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS LOCAIS 
PARA O SETOR 
AUDIOVISUAL: O 
CASO DA 
“CARTOGRAFIA DO 
AUDIOVISUAL 
CEARENSE” 

Ikeda 2013 2013 1 1 9 1   1 

3 

FILHOS DO DRAGÃO: 
O impacto do 
Instituto Dragão do 
Mar no Audiovisual 
do Ceará 

Garcia 2012 2012 1 1 6 1   1 

4 
Mapeamento da TV 
aberta 

ANCINE 2010 2010 0 0 6 1 9 3 

5 

Valores captados por 
mecanismos de 
incentivo e projetos – 
1995 a 2013 
(listagem completa) 

ANCINE 2014 1995 - 2013 0 0 6 0 9 1 

6 
Mapeamento: Vídeo 
Doméstico 

ANCINE 2010   0 0 9 1 9 2 
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APÊNDICE II - FORMULÁRIO DE COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DADOS POR SETOR 
 

1. PESQUISADOR 

 

2. SETOR CRIATIVO PESQUISADO 

 Filmes  Teatro  

 Vídeo  Circo  

 TV (aberta e/ou fechada)  Dança  

 Rádio  Artes visuais (fotografia, pintura, escultura e 

arte urbana)  

 Livros (mídia impressa e digital)   Arquitetura e Urbanismo  

 Periódicos (jornais, revistas e quadrinhos 

em mídia impressa e digital)  

 Design de moda (vestuário, acessórios e 

calçados)  

 Jogos Digitais (incluindo os jogos online)   Design de Jóias 

 TICs (Softwares e Aplicativos)   Design gráfico (em mídias impressas e 

digitais)  

 Gastronomia   Design de interiores  

 Artesanato   Design de produto  

 Festas e celebrações   Publicidade & Propaganda  

 Música    

3. ESCOPO DA PESQUISA: 

4. DADOS DA CADEIA PRODUTIVA (criação, produção, distribuição e consumo) 

 

5 .DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS 

 

6. DADOS DE FOMENTO – LINHAS E PROGRAMAS   

 

7. DADOS DE FORMAÇÃO – OFERTA DE ENSINO (livre, profissionalizante, técnico, superior e pós-graduação) 

 

8. DADOS DE MARCOS LEGAIS  (Direito administrativo, societário e contratual, trabalhista e 

previdenciário, tributário etc) 

 

9. OBSERVAÇÕES GERAIS (comentários que o pesquisador acredita que merecem destaque) 

 

10. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO UTILIZADO 
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1  Apresentação 
 

O propósito desse relatório é apresentar uma análise das cadeias produtivas dos 

setores criativos identificados como potenciais e estratégicos para o desenvolvimento local 

da economia criativa da RMF (elos a montante e a jusante da atividade central). Para tanto 

tomou-se como referência a definição de cadeia produtiva como sendo:  

 
[…] “uma rede de inter-relações entre vários fatores (agentes) de um sistema 
industrial, que permite a identificação do fluxo de bens e serviços através dos 
setores diretamente envolvidos”;este conceito é importante para que se entenda 
como estes elementos interagem no processo, apontando quais as possíveis 
funções, forças e fraquezas ligadas ao negócio (SEBRAE/ESPM, 2008, p. 10). 
 

 

Essa definição norteará as cadeias dos setores do Audiovisual, Design de Moda, 

Jogos Digitais e Música identificados como estratégicos para Fortaleza 2040. Claro que cada 

um do setor apresenta um cadeia de valor com especificidades inerentes as atividades e 

produtos nele desenvolvidos. 

 

Em uma visão sistêmica, as cadeias do setores da economia criativa s composta 

por três grandes áreas: Núcleo Criativo; Atividades relacionadas e Apoio. Nesse escopo, 

ressalta-se a interdependência nas cadeias de valor entre os setores que compõeem a 

economia criativa, o comércio e serviços. 

 
1.1 Metodologia utilizada 

 
Esta parte do estudo sobre o diagnostico da economia criativa para a Região 

Metropolitana de Fortaleza foi desenvolvido de acordo com o processo metodológico a 

seguir: 

 

• predominância de pesquisas documentais, ou seja, via dados secundários, coletados 

junto a diversas fontes públicas, privadas, de caráter nacional, regional ou local; 

•  como complemento, correção e confirmação dos dados obtidos por via secundária, e 

na medida da disponibilidade para colaborar por parte de acadêmicos, experts e 

profissionais dos respectivos setores, foram realizadas consultas (por telefone e/ou e-

mail). 



 

2 Setores Culturais e Criativos Estratégicos
2.1 Audiovisual 
 

O mercado de audiovisual corresponde a qualquer produt

transmissão de uma imagem em movimento, seja qual for o meio utilizado para sua 

veiculação, reprodução, transmissão ou difusão. Como o setor é extenso, o estudo 

concentrou-se nos produtos que têm praticamente o mesmo processo produtivo, ta

vídeos e filmes, sejam eles para TV, Cinema, DVD / BlueRay, ficando portanto, excluídos os 

produtos audiovisuais transmitidos nas novas mídias 

sobretudo ao  fator informalidade inerente ao meio, por consequência

acessar as informações acerca dos produtos, assim como dos negócios e profissionais.   

 
Cadeia Produtiva de Produção Audiovisual
 

A cadeia produtiva do audiovisual insere

Dantas (2011), em sua descrição

 
Figura 1a – Cadeia produtiva de Produção Audiovisual 

Fonte: SEBRAE/ESPM, 2008 

 
 

2 Setores Culturais e Criativos Estratégicos 

O mercado de audiovisual corresponde a qualquer produt

transmissão de uma imagem em movimento, seja qual for o meio utilizado para sua 

veiculação, reprodução, transmissão ou difusão. Como o setor é extenso, o estudo 

se nos produtos que têm praticamente o mesmo processo produtivo, ta

vídeos e filmes, sejam eles para TV, Cinema, DVD / BlueRay, ficando portanto, excluídos os 

produtos audiovisuais transmitidos nas novas mídias – internet e telefonia móvel, devido 

sobretudo ao  fator informalidade inerente ao meio, por consequência

acessar as informações acerca dos produtos, assim como dos negócios e profissionais.   

Cadeia Produtiva de Produção Audiovisual 

A cadeia produtiva do audiovisual insere-se na perspectiva apresentada por 

Dantas (2011), em sua descrição das cadeias produtivas do espetáculo (figura 1).

Cadeia produtiva de Produção Audiovisual -  1ª parte 

O mercado de audiovisual corresponde a qualquer produto que resulta na 

transmissão de uma imagem em movimento, seja qual for o meio utilizado para sua 

veiculação, reprodução, transmissão ou difusão. Como o setor é extenso, o estudo 

se nos produtos que têm praticamente o mesmo processo produtivo, tais como 

vídeos e filmes, sejam eles para TV, Cinema, DVD / BlueRay, ficando portanto, excluídos os 

internet e telefonia móvel, devido 

sobretudo ao  fator informalidade inerente ao meio, por consequência, a dificuldade de 

acessar as informações acerca dos produtos, assim como dos negócios e profissionais.    

se na perspectiva apresentada por 

das cadeias produtivas do espetáculo (figura 1). 

 



 

Figura 1b - Cadeia produtiva de Produção Audiovisual 
 

Fonte: SEBRAE/ESPM, 2008 

 

Nesse modelo 

elos (Condicionantes, Pré

Comercialização e Consumo) 

a estes macro-elos. A partir do

fases são assim definidas:  

 

Percebe-se que na figura 1

porque esta fase não constitui a cadeia do audiovisual, entretanto, fornece insumos para o 

funcionamento do setor como é como caso dos setores da educação (mão de obra / 

conhecimento/ criatividade); equipamentos para gravação e edição de som e imagem; redes 

de exibição entre outros.  

 

Na fase de pré-

ocorre a concepção do projeto e onde são definidos os seguintes itens: tipo de produto 

(animação, filme – ficção, não

TV, vídeo, aplicativos; linguagem de comunicação; direitos au

Cadeia produtiva de Produção Audiovisual -  2ª parte 

Nesse modelo adaptado, a cadeia produtiva do setor audiovisual contém seis 

elos (Condicionantes, Pré-produção, Produção, Pós-produção, Distribuição e 

Comercialização e Consumo) – onde funções e agentes atuam de forma subordinada e linear 

A partir do estudo de mercado realizado pelo SEBRAE/ESPM (2008), as 

 

se que na figura 1a não apresenta a fase condicionante

porque esta fase não constitui a cadeia do audiovisual, entretanto, fornece insumos para o 

cionamento do setor como é como caso dos setores da educação (mão de obra / 

conhecimento/ criatividade); equipamentos para gravação e edição de som e imagem; redes 

 

-produção é primordial para o produto final pois é

ocorre a concepção do projeto e onde são definidos os seguintes itens: tipo de produto 

ficção, não-ficção, documentário/ curta, longa); tipo de mídia 

TV, vídeo, aplicativos; linguagem de comunicação; direitos autorias; recursos financeiros e 

 

adaptado, a cadeia produtiva do setor audiovisual contém seis 

produção, Distribuição e 

onde funções e agentes atuam de forma subordinada e linear 

estudo de mercado realizado pelo SEBRAE/ESPM (2008), as 

fase condicionante. Isso ocorre 

porque esta fase não constitui a cadeia do audiovisual, entretanto, fornece insumos para o 

cionamento do setor como é como caso dos setores da educação (mão de obra / 

conhecimento/ criatividade); equipamentos para gravação e edição de som e imagem; redes 

é primordial para o produto final pois é nesta fase que 

ocorre a concepção do projeto e onde são definidos os seguintes itens: tipo de produto 

ficção, documentário/ curta, longa); tipo de mídia – cinema, 

torias; recursos financeiros e 



 

humanos; roteiro, storyboard; locações; captação de recursos – editais públicos e 

privados/patrocínios; e os fornecedores para todo o projeto do produto audiovisual. 

 

Na fase de produção é quando o produto audiovisual, de fato, é desenvolvido e 

o resultado é o produto em “estado bruto”. Nesta fase são realizadas as seguintes 

atividades: escolha e preparação do elenco; contratação da equipe técnica – figurinos, 

maquiagem e cabelo, confecção de cenários; transporte, limpeza, alimentação; a locação ou 

aquisição de equipamentos e softwares; construção de cenários e figurinos e a filmagem em 

si; verificar a parte legal das locações; ensaios e laboratórios com o elenco;  

 

A fase de pós-produção é a mais técnica. Nela, o produto em “estado bruto” é 

trabalhado para que seja alcançado o  resultado do projeto. Nesta fase ocorre: revelação de 

laboratório, se for o caso; edição, montagem, finalização, tratamento de imagem e som; 

inserção da trilha sonora. O resultado final é a chamada ‘matriz’ do produto audiovisual que 

pode ser reproduzida e comercializada.  

 

A fase de comercialização e distribuição é dependente das diversas 

possibilidades e finalidades do produto audiovisual pode ter, uma vez que, a escolha do 

formato de distribuição está diretamente relacionada como tipo de produto. Ex.: um filme 

de longa metragem pode seguir o roteiro Cinema => Locadora => TV por Assinatura => TV 

Aberta; um documentário de curta metragem, em geral, tem a seqüência Festivais => DVD 

como seu principal formato de distribuição. Além dessas alternativas, existem produções 

feitas especificamente diretamente para a TV, seja ela aberta ou paga, e ainda para internet 

ou aplicativos. 

 

A fase da fruição/consumo do produto audiovisual ocorre por vários meios, a 

critério do consumidor cultural: salas de exibição, pela televisão, por meio de computadores 

e dispositivos móvies  – tais como os iPod, tablets, smartphones, iWatch. 

 

A partir desse modelo, as cadeias produtivas dos segmentos do setor audiovisual 

– TV aberta, TV paga, vídeo e cinema -  apresentam as suas especificidades 

 
2.1.1 Segmento de Mercado Audiovisual - TV Aberta 



 

 
Segundo a Ancine (2011a), a TV Aberta corresponde ao conjunto de atividades 

encadeadas, realizadas por diversos um ou vários agentes econômicos, necessárias à 

prestação do serviço de radiodifusão de sons e imagens, que consiste na oferta de 

conteúdos e obras audiovisuais em grades horárias específicas, por difusão linear, segundo 

linha editorial própria, ofertados ao consumidor final de forma gratuita.  

As emissoras que prestam o serviço de radiodifusão de sons e imagens podem 

ser: 

(i) comerciais -  aquelas em que seus serviços são financiados predominantemente 

por venda de espaços publicitários; 

(ii) educativas e culturais - que se caracterizam por serviços financiados 

substancialmente por recursos públicos, prestação de serviços ou publicidade 

institucional cuja outorga de exploração do serviço de radiodifusão de sons e 

imagens foi executada pela União, estados, municípios, universidades e 

fundações públicas. 

 
2.1.1.1 Marco regulatório 
 

Os instrumentos reguladores da atividade de radiodifusão de sons e imagens 

são: (i) o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), de 1962, alterado ao longo de quase 

cinquenta anos por decretos e leis  e (ii) a Constituição Federal (CF) de 1988 estabeleceu 

competências, regras, procedimentos e princípios relativos às concessões de rádio e TV, 

criando um capítulo específico sobre a Comunicação Social 

 
2.1.1.2 Os serviços de radiodifusão relacionados à TV aberta 
 

• Televisão (TV) - tipo de serviço de radiodifusão destinado à transmissão de sons e imagens, 

por ondas radioelétricas; 

 

• Televisão digital - Sistema de televisão com transmissão, recepção e processamento 

digitais, podendo exibir programas por meio de equipamento digital ou de aparelho 

analógico acoplado a uma Unidade Receptora Decodificadora (URD); 

• Ancilares de TV 



 

- Retransmissão de Televisão (RTV): é o serviço destinado a retransmitir, de forma 

simultânea, os sinais de estação geradora de televisão para a recepção livre e gratuita 

pelo público em geral; 

- Repetição de TV: é o serviço destinado ao transporte de sinais de sons e imagens 

oriundos de uma estação geradora de televisão para estações repetidoras ou 

retransmissoras ou, ainda, para outra estação geradora de televisão, cuja programação 

pertença à mesma rede; 

- Serviços Auxiliares de Radiodifusão e Correlatos (SARC): são aqueles executados pelas 

concessionárias ou permissionárias de serviços de radiodifusão para realizar 

reportagens externas, ligações entre estúdios e transmissores das estações, utilizando 

inclusive transceptores portáteis. 

 

São considerados correlatos ao serviço auxiliar de radiodifusão os enlaces-rádio 

destinados a apoiar a execução dos serviços de radiodifusão tais como: comunicação de 

ordens internas, telecomando e telemedição. 

 
2.1.1.3 Órgãos gestores e regulamentadores 
 
Ministérios das Comunicações : administra as concessões; fiscaliza a exploração dos serviços 

de radiodifusão nos aspectos referentes ao conteúdo de programação das emissoras, bem 

como a composição societária e administrativa; apura infrações de qualquer natureza 

referente aos serviços de radiodifusão, adotando as medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento das sanções aplicadas aos executantes do serviço. 

 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (Lei 9.472/97): a administra o espectro, 

com a manutenção do plano com a atribuição, distribuição e destinação de 

radiofrequências; expede licenças de instalação e funcionamento das estações transmissoras 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, fiscalizando-as permanentemente.  

 

Congresso Nacional - De acordo com aConstituição Federal, o Congresso Nacional é 

responsável pela aprovação e renovação das outorgas.  

 
2.1.1.4 Cadeia Produtiva da TV Aberta 



 

 
A cadeia de valor da TV aberta pode ser analisada através de suas quatro fases 

seqüenciais: produção de conteúdo, 

 
Figura 2 – Cadeia de valor na TV Aberta
 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
 

Nesta fase participam os seguintes 

(i) núcleos de produção das redes de televisão; 

(ii) produtoras independents;

(iii) produtoras internacionais. 

 

Os roteiristas, finalizadores, estúdios de dublagem e agências de publicidade, 

entre outros, que atuam nessa etapa, geralmente assumem papé

participantes acima elencados.

 
PROGRAMAÇÃO 
 

É a fase em que são realizadas as atividades referentes às etapas de 

armazenamento e de organização da grade de programação. É na organização onde ocrre

inserção dos comerciais, principal fonte de receitas das redes abertas de televisão. Ressalta

se que a programação é feita balizada pela audiência. A relação é quanto maior audiência, 

A cadeia de valor da TV aberta pode ser analisada através de suas quatro fases 

seqüenciais: produção de conteúdo, programação, distribuição/entrega e consumo.

Cadeia de valor na TV Aberta 

Fonte: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD, 2005 apud ANCINE, 2010. 
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produtoras independents; 

produtoras internacionais.  

Os roteiristas, finalizadores, estúdios de dublagem e agências de publicidade, 
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participantes acima elencados. 
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maior valor pelo espaço para a publicidade. 

 
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA 
 

Para a distribuição de sua programção, ou seja, para obter maior inserção no 

mercado  para garantir audiência, desenvolve

oferecem audiência às emissoras, em troca de programação, gerando assim mais audiência e 

anúncios a ambas. 

 

Para finalizar, no Brasil a cadeia produtiva da TV Aberta é verticalizada. As 

pessoas que participam  das redes de televisão são as mesmas presentes na produção, 

programação quanto da entrega do conteúdo audiovisual, conforme figura 3.

 
Figura 3 - Fluxo de Receitas na TV Aberta
 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 
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I - Relação das emissoras próprias e vinculadas às redes 
 

 
Fonte: ANCINE, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
II - Emissoras por cidades de concessão 
 
Em Fortaleza – 27  

• Canal 02 - RedeTV! 

• Canal 05 - TV Ceará (TV Brasil) 

• Canal 08 - TV Cidade/Ceará (Record) 

• Canal 10 - TV Verdes Mares (Globo) 

• Canal 12 - TV Jangadeiro (Band) 

• Canal 14 - Record News (Record) 

• Canal 17 - TV União 

• Canal 20 - Rede 21 (TV Universal/Rede 21) 

• Canal 22 - TV Diário 

• Canal 25 - TV Novo Tempo 

• Canal 26 - TV Metrópole (Sesc TV) 

• Canal 27 - NordesTV (SBT) 

• Canal 30 - TV Assembléia CE 

• Canal 36 - RIT 

• Canal 38 - TV Aparecida 

• Canal 40 - Rede Gênesis 

UF Localidade Entidade

BA Salvador RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA

BA Salvador TELEVISAO BAHIA LTDA

BA Salvador INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA

BA Salvador TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

BA Salvador TV ARATU S/A

CE Fortaleza TELEVISAO VERDES MARES LTDA

CE Fortaleza GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA

CE Fortaleza TV DIARIO LTDA

CE Fortaleza FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA - FUNTELC

CE Fortaleza TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA

CE Fortaleza TV JANGADEIRO LTDA

CE Fortaleza TV OMEGA LTDA

PE Recife FUNDACAO DE APOIO A GERACAO, PRODUCAO, CRIACAO E DIFUSAO DE RADIO E TV

PE Recife UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PE Recife NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

PE Recife TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA

PE Recife TV OMEGA LTDA

SP São Paulo ABRIL RADIODIFUSAO S/A

SP São Paulo RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA

SP São Paulo CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA

SP São Paulo GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

SP São Paulo FUNDACAO CASPER LIBERO

SP São Paulo FUNDACAO EVANGELICA TRINDADE

SP São Paulo FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS

SP São Paulo RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

SP São Paulo REDE 21 COMUNICACOES LTDA

SP São Paulo TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

SP São Paulo TV OMEGA LTDA

Fortaleza: 7 emissoras 
Recife: 6 emissoras 
Salvador: 5 emissoras 
São Paulo: 11 emissoras 



 

• Canal 43 - TV Senado 

• Canal 46 - Rede Vida 

• Canal 48 - TV O Povo (Cultura) 

• Canal 50 - RBI TV 

• Canal 52 - TVCI 

• Canal 54 - TV Mundial 

• Canal 59- TV Canção Nova 

• Canal 61.1 - TV Câmara 

• Canal 61.2 - TV Senado 

• Canal 61.3 - TV Assembléia 

• Canal 61.4 - TV Fortaleza 
Em Pacajus 

• TV da Gente 

• TV Metrópole 

Em Caucaia 

• TV Metrópole 

 
Em Recife - 27 
 

• Canal 02 – TV Jornal Recife (SBT)  

• Canal 04 – TV Tribuna Recife (TV Bandeirantes)  

• Canal 06 – Rede TV! Recife  

• Canal 07 – TV Recife (Ideal TV)  

• Canal 09 – TV Clube Pernambucano (Rede Record)  

• Canal 11 – TV Universitária Recife (TV Brasil)  

• Canal 13 – TV Globo Nordeste (Rede Globo  

• Canal 14 – RBC (Assembleia De Deus) 

• Canal 17 – Record News  

• Canal 22 – TV Nova Nordeste 

• Canal 25 - RIT 

• Canal 27 – TV Olinda (Novo Tempo)  

• Canal 30 – TV Canção Nova 

• Canal 33 - Rede Gazeta 

• Canal 38 -  Rede Gênesis 

• Canal 43 – Mix TV 

• Canal 46 -  TV Pernambuco (TV Brasil)  

• Canal 49 – Boa Novas 

• Canal 51 - Rede Vida 

• Canal 55 – TV Senado 

• Canal 58 – TV IMPD (Sem Sinal) 

• Canal 61 - Tv Câmara 

• Canal 41 - Rede Brasil 

• Canal 61.1 - TV Câmara 

• Canal 61.2 - TV Câmara Municipal 

• Canal 61.3 - TV Senado 

• Canal 61.4 - TV Alepe 



 

 
Em Jaboatão dos Guararapes 

• Canal 2 – TV Jornal Recife (SBT)  

• Canal 4  - TV Tribuna Recife( TV Bandeirantes)  

• Canal 6  - Rede TV! Recife  

• Canal 7 – TV Recife (Ideal TV)  

• Canal 9 -  TV Clube Pernambuco (Rede Record)  

• Canal 11 – TV Universitária Recife (TV Brasil) 

• Canal 13 – TV Globo Nordeste (Rede Globo)  

• Canal 14 – RBC (Assembleia de Deus)  

• Canal 17 – Record News (Rede Record)  

• Canal 22 – TV Nova Nordeste (Cultura)  

• Canal 25 - RIT 

• Canal 27 – TV Olinda (Novo Tempo)  

• Canal 30 – TV Canção Nova  

• Canal 33 – Rede Gazeta  

• Canal 38 – Rede Gênesis  

• Canal 43 – Mix TV 

• Canal 46 – TV Pernambuco (TV Brasil)  

• Canal 49 – Boas Novas  

• Canal 51 – Rede Vida  

• Canal 55 – TV Senado  

• Canal 58 – IMPD (Sem Sinal) 
 
Em Salvador - 34 
 

• Canal 02 - TVE Bahia (TV Brasil) 

• Canal 04 - TV Aratu (SBT) 

• Canal 05 - Record Bahia (Record) 

• Canal 07 - Band Bahia (TV Bandeirantes) 

• Canal 09 - IURD TV 

• Canal 11 - TV Bahia (Rede Globo) 

• Canal 13 - Ideal TV 

• Canal 15 - TV Bainana (Cultura) 

• Canal 18 - CNT Nordeste (CNT) 

• Canal 20 - RIT 

• Canal 23 - Boas Novas 

• Canal 26 - TOP TV 

• Canal 31 - Record News (Record) 

• Canal 34 - Canção Nova 

• Canal 36 - Rede Gênesis 

• Canal 39 - TV Novo Tempo 

• Canal 44 - Rede Vida 

• Canal 48 - Rede 21 (TV Universal/Rede 21) 

• Canal 50 - TVCI 

• Canal 51 - Rede Brasil 



 

• Canal 53 - TV Senado 

• Canal 57 - Rede Família 

• Canal 59 - RedeTV! 

• Record Bahia HD: 05.1 

• TVE Bahia/TV Anísio Teixeira HD: 02.1 

• TV Aratu HD: 04.1 

• TV Bahia HD: 11.1 

• Rede Vida HD: 44.1 

• Band Bahia HD: 7.1 

• TV Assembleia BA HD: 61.2 

• Canal 2.2 - TV Escola 

• Canal 61.1 - TV Câmara 

• Canal 61.3 - TV Senado 

• Canal 61.4 - TV Câmara Salvador 
 

Em São Paulo 48 
 

• Canal 02 -TV Cultura (Cultura) 

• Canal 04 –SBTSP (SBT) 

• Canal 05 - Globo SP (Globo) 

• Canal 07 – TV Record SP (Record) 

• Canal 08.1 - TVT HD (TV Brasil) 

• Canal 09 - RedeTV! 

• Canal 11 – Rede Gazeta  

• Canal 12.1 - TV Mackenzie HD 

• Canal 13 - Band SP (TV Bandeirantes) 

• Canal 14 - RBI TV 

• Canal 16 - Mega TV 

• Canal 19 - Globo News 

• Canal 21 - Rede TV (TV Universal/Rede 21) 

• Canal 25 - TV Ypê (TVCI) 

• Canal 27 - CNT América (CNT) 

• Canal 32 - Ideal TV 

• Canal 34 - Rede Vida 

• Canal 35.1 - TV Da Cidade HD 

• Canal 36 - TV Eldorado (TV Esporte Interativo) 

• Canal 40 - TV Sul Bahia (RIT) 

• Canal 42 - Record News (Record) 

• Canal 45.1 - Boa Vontade TV HD (TV Brasil) 

• Canal 46 - TV Cachoeira (Novo Tempo) 

• Canal 48 - NGT 

• Canal 50 - Rede Brasil 

• Canal 53 - Rede Gospel 

• Canal 55 - TVZ (TV Mundial) 

• Canal 57 - TV Canção Nova 

• Canal 58 - Canal 58 (Rede Teovision/Portas Abertas) 



 

• Canal 59 - Rede Século 21 

• Canal 62 - TV Brasil 

• Canal 16.2 - Mega TV 

• Canal 21.1 - Rede 21 (TV Universal/Rede 21) 

• Canal 6.2 – Univesp 

• Canal 6.3 - Multicultura Educação (Cultura) 

• Canal 25.1 – TVCI 

• Canal 30.2 – RIT 

• Canal 30.3 – RIT 

• Canal 33.2 - Top TV 

• Canal 33.3 - Top TV Rádios 

• Canal 49.1 - Terra Viva 

• Canal 61.1 - TV Câmara 

• Canal 61.2 - TV Alesp 

• Canal 61.3 - TV Senado 

• Canal 61.4 - TV Câmara Muncipal SP 

• Canal 3.2 – NBR 

• Canal 64.1 - TV Justiça 

• Canal 64.2 - Ponto Jus 
 
Fonte: ANATEL, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
III- Relação dos canais terrestre 
 
Comparativo das cidades de Fortaleza/ Recife/ Salvador/ São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fortaleza: 27 canais/emissoras 
Recife: 27 canais/emissoras 

Salvador: 34 canais/emissoras São 
Paulo: 48 canais/emissoras 

Fortaleza: 37 canais: analógicos e digitais 
Recife: 29 canais: analógicos e digitais 
Salvador: 35 canais: analógicos e digitais 
São Paulo: 58 canais: analógicos e digitais 



 

 
Canais /Emissoras de TV em Fortaleza (CE) Emissoras de TV em Recife (PE) 

Analógicas Digitais Analógicas Digitais 

Rede TV 
TV Ceará 
TV Verdes Mares (Globo) 
TV Jangadeiro (Band) 
Record News (Record) 
TV União 
Rede 21 
TV Diário 
TV Novo Tempo 
TV Metrópoles (SESC TV) 
NordesTV (SBT) 
TV Assembleia 
RIT 
TV Aparecida 
Rede Gênesis 
TV Senado 
Rede Viva 
TV O Povo (TV Cultura) 
RBI TV 
TVCI 
TV Mundial 
TV Canção Nova 

Televisão Verdes Mares Ltda 

(Afiliada Rede Globo) 

TV Ceará (TV Brasil) 

TV Assembleia CE  

TV Câmara 

TV Senado 

TV Fortaleza (Câmara 

Municipal) 

TV Diário Ltda 

Rede Aparecida 

Rede Viva 

TV Canção Nova 

Rede TV! Fortaleza 

TV Cidade de Fortaleza Ltda 

(Afiliada Record) 

TV Jangadeiro Ltda (Afiliada 

BAND) 

Rede União de Rádio e 

Televisão Ltda 

NordesTV (SBT) 

TV Jornal (SBT) 
TV Tribuna (Band) 
Rede TV! 
Ideal TV 
TV Clube (Record) 
Globo Nordeste (TV 
Globo) 
Rede Estação Sat 
Record News 
TV Nova Nordeste (TV 
Cultura) 
TV Canção Nova 
TV Gazeta (Rede 
Gazeta) 
RBI TV 
TV Pernambuco (TV 
Brasil) 
Boas Novas 
Rede Vida 
TV Senado 
TV Mundial 
 
 

Rede Estação Sat  
Rede TV ! Recife 
TV Tribuna 
TV Nova Nordeste (TV 
Cultura) 
TV Jornal (SBT) 
Globo Nordeste (Rede 
Globo) 
TV Clube (Record) 
Rede Viva 
TV Câmara (Local) 
TV Câmara (TV 
Câmara) 
TV Senado 
TV ALEPE 

Fonte: Portal BSD, 2014 

 
Emissoras de TV em Salvador (BA) Emissoras de TV em São Paulo (SP) 

Analógicas Digitais Analógicas Digitais 

TVE Bahia (TV Brasil) 
TV Aratu (SBT) 
TV Itapoan 
Record Bahia (Record) 
Band Bahia (Band) 
IURD TV  
TV Bahia (Rede Globo) 
Ideal TV 
TV Baiana (TV Cultura) 
CNT Bahia (CNT) 
RIT  
TV Aparecida 
Top TV 
Record News 
TV Canção Nova 
Rede Gênesis 
TV Novo Tempo 
Rede Vida 
Rede 21 (TV Universal) 
TVCI 
Rede Brasil de Televisão 
TV Senado 
Rede Família 
Rede TV! 

CNT Bahia 
Record Bahia 
TVE Bahia /TV Anísio 
Teixeira 
TV Escola 
TV Aratu 
TV Bahia (Rede Globo) 
Rede Vida 
Band Bahia 
TV Câmara 
TV Assembleia BA 
TV Senado 
TV Câmara Salvador 

TV Cultura  
SBT SP  
Globo SP 
Rede Record 
Rede TV! 
Band 
RBI TV 
Mega TV 
Rede 21 
CNT americana 
Ideal TV 
Rede Vida 
TV Eldorado 
TV Sul Bahia 
Record News 
TV Cachoeira 
NGT 
Rede Brasil de Televisão 
Rede Gospel 
TVZ  
TV Canção Nova 
Canal 58 (Rede 
Teovision/Portas 
Abertas) 
Rede Século 21 
TV Brasil (Rede Pública) 

Mega TV 
TV Gazeta Globo SP 
Rede Record 
Rede 21 
Band 
TV Cultura 
Univesp 
Multicultura Educação (TV 
Cutura) 
TVCI 
CNT Americana 
SBT SP 
Rede TV! 
RIT 
Ideal TV 
Top TV 
Top TV Rádios (Super rádio/ 
Top FM) 
TV da Cidade 
Rede Vida 
TV Aparecida 
Record News 
TVT 
Boa Vontade TV (TV Brasil) 
NGT 
Terra Viva 



 

Fonte: Portal BSD, 2014 

 
Gráfico 1 – TV/ Canais analógicos por cidade
 

 
 
2.1.2 Segmento de Mercado Audiovisual 
 

De acordo com a Ancine (2011b), TV Paga é a denominação correspondente ao 

conjunto de atividades encadeadas, realizadas por um ou vários agentes econômicos, 

necessárias à prestação dos serviços de oferta de múltiplos canais de programação cada qual 

com grades horárias específicas por difusão linear, com linha editorial própria, com 

qualidade de serviço garantida por rede dedicada, ofertados ao consumidor final de forma 

onerosa, para fruição em aparelhos de recepção audiovisual fixo.

 
2.1.2.1 Marco regulatório 
 

No Brasil, a prestação dos serviços de TV Paga ocorre por meio de quatro 

tecnologias:  

 

1. TV a Cabo: é o serviço associado  a distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio a 

assinantes, mediante transporte por meios físicos

 Rede Brasil de Televisão
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2. MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System 

Multiponto Multicanais): esse serviço 

sinais a serem recebidos em pontos determinados dentro da área de prestação do 

serviço 

3. DTH (Direct to Home):  

por Assinatura via Satélite

4. TVA (Serviço Especial de Televisão por Assinatura): é o serviço de telecomunicações 

destinado a distribuir sons e imagens a assinantes, por sinais codificados, mediante 

a utilização de canais do espectro radioelétrico.

 

Como mostra a tabela a seguir, cada tecnologia

específico: 

 
Tabela 1 – Marco Legal para serviços de TV Paga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ancine, 2011b 
 

A Lei 12.485 ou a Lei da TV Paga, de dezembro de 2011, regulamentada em 4

junho de 2012 pelas Instruções Normativas 100 e 101 da Agência Nacional de Cinema 

(Ancine), introduziu uma série de mudanças na cadeia produtiva da TV paga.  (BNDES, 2012). 

Seus objetivos são:  

(i) elevar o número de assinantes de operadora de comunicação 

acesso condicionado por meio do aumento da concorrência no segmento de 

operação (operadoras); 

(ii) reduzir o preço do serviço; e 

(iii) estimular o aumento da produção nacional de conteúdo audiovisual

 

2.1.2.2 Cadeia de Valor da TV Paga

Multipoint Multichannel Distribution System ou Distribuição de Sinais 

Multiponto Multicanais): esse serviço utiliza a faixa de microondas para transmitir 
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A Lei 12.485 ou a Lei da TV Paga, de dezembro de 2011, regulamentada em 4 de 

junho de 2012 pelas Instruções Normativas 100 e 101 da Agência Nacional de Cinema 

(Ancine), introduziu uma série de mudanças na cadeia produtiva da TV paga.  (BNDES, 2012). 

elevar o número de assinantes de operadora de comunicação audiovisual de 

acesso condicionado por meio do aumento da concorrência no segmento de 

estimular o aumento da produção nacional de conteúdo audiovisual 



 

 
Para Ancine (2011b)

as cinco atividades sequenciais conforme figura 4

 

Figura 4 – Cadeia produtiva da TV Paga

Fonte: Ancine, 2011b 

 
PRODUÇÃO 

A Produção de Conteúdos Audiovisuais 

incumbidos desta parte do processo, produzem conteúdos audiovisuais, que podem ser 

programas, feitos diretamente para veiculação em canais de televisão (abertos ou pagos), ou 

filmes, para exibição inicialmente em salas de cinemas. Esses conteúdos audiovisuais 

produzidos, tanto podem ser licenciados para distribuidoras de direitos de exibição (que se 

localiza no próximo elo da cadeia) que os comercializa com as Programadoras, ou até 

mesmo podem ser negociados diretamente com esta terceira fase do processo.

 

 

 

2011b), a forma definida para a cadeia produtiva da TV Paga inclui 
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programas, feitos diretamente para veiculação em canais de televisão (abertos ou pagos), ou 

a exibição inicialmente em salas de cinemas. Esses conteúdos audiovisuais 

produzidos, tanto podem ser licenciados para distribuidoras de direitos de exibição (que se 
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podem ser negociados diretamente com esta terceira fase do processo. 



 

GESTÃO - AQUISIÇÃO / LICENCIAMENTO  

Participam desta fase tanto as grandes distribuidoras internacionais, 

principalmente as majors norte-americanas, quanto agentes de vendas que são autorizadas 

pelas produtoras a comercializar os conteúdos em determinadas regiões e mercados 

específicos. 

 

Licenciamento de programação. - Este segmento é composto por Agentes de 

Compras de Programação, que licenciam canais, geralmente na forma de pacotes de canais, 

licenciando os direitos de transmissão dos canais pelas Prestadoras de TV por assinatura. 

Segundo a legislação vigente no país, a compra de programação ou de canais de 

programação são obrigatoriamente feitos por empresa sediada no Brasil. Atuam com 

destaque nessa fase do processo produtivo no território nacional, a Net Brasil S.A. e a 

Associação NEO TV 

 

PROGRAMADORAS - são as que formatam canais de programação com conteúdos 

audiovisuais de produção própria ou produzidos por terceiros, ou seja, constituem grades de 

programação na forma de canais, agrupando conteúdos de temática específica (esporte, 

ciência, filmes, notícias, etc), além de uma grade horária determinada pela estratégia da 

respectiva programadora. 

 

EMPACOTAMENTO / DISTRIBUIÇÃO  

A atividade de empacotamento é realizada pelas operadoras e consiste na 

organização, em última instância, de canais de programação a serem distribuídos para o 

assinante. 

 

Os distribuidores são remunerados geralmente por comissão sobre as vendas, e 

desempenham um papel muito importante no mercado de TV por assinatura, pois 

funcionam como repositórios de conteúdos audiovisuais antigos, ou seja, não inéditos, de 

segunda a enésima exibição, que compõem a maioria dos canais dos Pacotes básicos das 

prestadoras. Este seguimento não é expressivo no Brasil, as programadoras locais 

geralmente adquirem conteúdos no mercado internacional. Representação de canais de 

programação -  distribuem os mesmos no Brasil e inserem publicidade nos mesmos. Dentre 



 

as empresas atuantes no mercado brasileiro de TV por assinatura, destaca

que além de programar e distribuir os próprios canais, também representa os canais Sony, 

Warner Channel e A&E Brasil.

 

De acordo com a Anci

credenciadas e ativas no Brasil que se organizam em 84 grupos econômicos, reunidos em 

conjuntos conhecidos como“multioperadoras” (

 

Estes grupos empresariais atuam negocia

aquisição de programação, o modelo de empacotamento dos canais, uniformizando as 

estratégias de venda e a relação com o consumidor. (ANCINE, 2011b).

 
Gráfico 2 - Participação de mercado das maiores operadoras de TV por assinatura no Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Anatel 2011 apud BNDES, 2012.
 

 
Segundo o Portal Teleco (2015), as principais operadoras de TV Paga no Brasil 

são as seguintes: SKY, Embratel, Net, Vivo 

show, LIG TV entre outras,  sendo  a Net Serviços a principal multioperadora de TV paga no 

Brasil com capital das organizações Globo e da Embratel.
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Tabela 2 - Relação de operadoras de TV Paga 
 

Fonte: Ancine, 2010 

 
Gráfico 3 - Audiovisual TV Paga –

 

Fonte: Ancine, 2011b 

 
2.1.3 Vídeo doméstico 
 

O segmento de mercado audiovisual ‘vídeo doméstico’ corresponde ao conjunto 

de atividades encadeadas, realizadas por diversos agentes econômicos, necessários para 

ofertar ao consumidor final, por 

de mídia física pré-gravada, podendo ser o tradicional VHS, o DVD ou o Bluray. Esse 

segmento ainda existe, mas percebe

devido ao apareciemento de no

Prestadora

Abril Comunicações S.A 

Comercial Cabo TV São Paulo S.A

NET São Paulo Ltda

Paulista Metro-TVA Ltda

Pira Som & Imagem Ltda

Telefônica Sistema de Televisão S.A

Televisão Show Time Ltda

Raimundo Anselmo Lima Mororo e Cia Ltda

TV Show Brasil S.A

VideoMar Rede Nordeste S.A

Columbus Participações S.A

NET Recife Ltda

Cable Bahia Ltda

MMDS Bahia Ltda

Televisão Salvador Ltda

Vendas

Relação de operadoras de TV Paga – Fortaleza / Recife / Salvador / São Paulo 

– quantitativo de operadoras 

 

O segmento de mercado audiovisual ‘vídeo doméstico’ corresponde ao conjunto 

encadeadas, realizadas por diversos agentes econômicos, necessários para 

ofertar ao consumidor final, por meio da comercialização das obras audiovisuais em suporte 

gravada, podendo ser o tradicional VHS, o DVD ou o Bluray. Esse 

segmento ainda existe, mas percebe-se que suas atividades estão se tornando escassas 

devido ao apareciemento de novos modelos de negócios como a locação, venda ou ainda a 

Área UF Situação Serv

São Paulo SP Em operação TVA

São Paulo SP Em operação TVC

São Paulo SP Em operação TVC

São Paulo SP Em operação TVA

São Paulo SP Em operação TVA

São Paulo SP Em operação MMDS

São Paulo SP Em operação TVA

Raimundo Anselmo Lima Mororo e Cia Ltda Fortaleza CE Em operação TVA

Fortaleza CE Em operação MMDS

Fortaleza CE Em operação TVC

Recife PE Em operação TVC

Recife PE Em operação MMDS

Salvador BA Em operação TVC

Salvador BA Em operação MMDS

Salvador BA Em operação TVA

Vendas

Fortaleza

Recife

Salvador

São Paulo

Fortaleza: 3 operadoras
Recife: 2 operadoras

Salvador: 3 operadoras 
São Paulo: 7

Fortaleza / Recife / Salvador / São Paulo  
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MMDS TV Show

TVC Jangadeiro

TVC TV Cidade
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Fortaleza: 3 operadoras 
Recife: 2 operadoras 

Salvador: 3 operadoras  
São Paulo: 7 operadoras   



 

distribuição gratuita da obra audiovisual no formato digital para download ou ainda por 

transmissão continua (streaming).  

 

OBS.: Na pesquisa da Ancine (2011c) não foram incluídos a comercialização de conteúdo - 

serviço de locação ou venda - no formato digital, na forma de download, ou na forma de 

transmissão contínua (streaming). 

 

O segmento está dividido em duas formas, segundo o critério de oferta ao consumidor final: 

(i) (Serviço de) Locação – aquele que disponibiliza um conjunto de obras audiovisuais 

em qualquer suporte de mídia pré-gravada, na forma de catálogo, para fruição pelo 

consumidor final em caráter temporário.  

 

(ii) Venda - Comércio de obras audiovisuais em qualquer suporte de mídia pré-

gravada para o consumidor final. 

 
2.1.3.1 Marco regulatório 
 

A Medida Provisória No 2.228-1/2001, a mesma da criação da ANCINE, apresenta 

uma série de referências ao segmento de mercado de vídeo doméstico, tratando de sua 

definição 

Art.1, VI; do sistema de informações e monitoramento da indústria  
Art. 18 e 19; da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica 
nacional – Condecine  
Art. 33, 36, I, e 39, III; e dos incentivos - Art. 56, que prevê a fixação anual por 
decreto de uma cota de obras brasileiras na carteira das distribuidoras de vídeo. 
 

Há também diversas Instruções Normativas (IN) que regulam este segmento de 

mercado: 

• IN n°  25/2004 e IN n°26/2004 regulamentam as obras não publicitárias; 

• IN no64/2007 criou o Sistema de Acompanhamento de Distribuição de Vídeo 

Doméstico (SAVI), regulamentando o formato, a periodicidade e o modo de envio das 

informações sobre a comercialização de obras no segmento de vídeo. 

• IN n° 91/2010 regulamenta a obrigatoriedade do registro de empresa; 

 

 

 



 

2.1.3.2 Cadeia de Valor do Mercado de Vídeo Doméstico
 

A cadeia do audiovisual se divide em basicamente em três setores 

DISTRIBUIÇÃO / EXIBIÇÃO 

vídeo domestico não se difere muito desta estrutura base, no entanto, para que o consumo 

possa ser efetivado, os agentes econômicos  ‘distribuidoras’  têm o papel fundamental ao 

disponibilizar as obras para os estabelecimentos que atuam na fase final da cadeia 

produtiva, comercializando para o consumidor final ou por meio do serviço de locação 

(videolocadora) ou por meio de venda direta no varejo.

 

Figura 5  - Cadeia de Valor do Vídeo Doméstico
Fonte: Ancine, 2011c 
 

2.1.3.3 Agentes econômicos 
 

Segundo a pesquisa Ancine

cadeia de valor do ‘vídeo doméstico’ são: 

 

Distribuidoras - empresas que detêm o direito de comercialização e o trabalho de marketing 

de obras audiovisuais para o segmento de vídeo doméstico. Entre elas, estão

majors (Sony, Disney, Warner, Universal, Fox e Paramount. 

médias empresas nacionais independentes.

 

Replicadoras - empresas que são especializadas em resinas plásticas e realizam os processos 

de produção e copiagem de mídias, encartes, autoração (elaboração dos menus interativos 

de acesso ao conteúdo), a logística de distribuição dos produtos para os pontos de venda. 

 

Locadoras de video – empresas que oferecem os serviços de locação. Essase empresas vem 

sentido o impacto tanto da pirataria com dos novos tipos de consume como o VOD (

demand), a exemplo da Netflix, Globosat, HBO entre outras, e nos últimos anos tem 
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alizando para o consumidor final ou por meio do serviço de locação 
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provocado o fechamento dessas empresas e consequentemente, provocando a queda das 

locações.  

 

Vendedoras de cópias de varejo – empresas que oferecem os serviços de venda direta ao 

consumidor final. São, em geral, grandes lojas de departamento que procedem a venda de 

forma física e/ou virtual – Lojas Americanas, Wal Mart, Carrefour, Submarino, Amazonas, 

Livraria Cultura etc. 

 

Entidade de classe e Sindicatos - entidades que defendem os interesses ligados às 

distribuidoras e às locadoras. A união Brasielira de Vídeo está composta pelas dez 

distribuidoras (Sony, Disney, Warner, Universal, Fox, Paramount, Europa, Imagem, Som Livre 

e Ocean), as três replicadoras (Microservice, Novodisc, Sony DADC) e uma editora (NBO 

Editora). Na defesa dos interesses das locadoras atuam entidades como a ABV (Associação 

Brasileira de Videlocadoras), Sindemvideo (Sindicato das Videolocadoras do Estado de São 

Paulo) e VideoRio (Sindicato das Videolocadoras do Rio de Janeiro). 

 

Associações e Conselhos Ligados ao Combate à pirataria - entidades sem fins lucrativos que 

atuam no combate a comercialização de produtos pirateados, como é o caso da  Associação 

Anti-Pirataria de Cinema e Música (APCM) criada em 2007, fruto da associação da Motion 

Picture Association (MPA) e da Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD). 

Esses agentes econômicos  trabalham de maneira contributiva representado na figura 6, a 

seguir: 

Figura 6 – Cadeia produtiva do vídeo doméstico e seus agentes econômicos 

 
Fonte: Ancine, 2011c 

 



 

2.1.4 Cinema 

2.1.4.2 – Comparativo 

Produção audiovisual – cinema Fortaleza 

Fortaleza sedia um dos maiores festivais de cinema no Brasil,  O Cine Ceará-

Festival Ibero-americano de Cinema que surgiu como "Festival Vídeo Mostra Fortaleza" no 

ano de 1991 organizado pelos cearenses Eusélio Oliveira e Francis Vale. O festival acontece 

anualmente na cidade de Fortaleza e desde o ano 2006 sua mostra competitiva internacional 

abre espaço para filmes do universo ibero-americano -  Brasil, América 

Latina, Espanha e Portugal, além disso conta com uma mostra competitiva de curtas-

metragens nacionais e um conjunto de mostras e eventos paralelos envolvendo cinema, 

dirigidos aos mais variados públicos.  

Com duas universidades – Universidade Federal do Ceará e Universidade de 

Fortaleza  ofertando cursos na área de cinema, além de instituições como Porto Iracema das 

Artes (estadual), para atender demanda de mão-de-obra técnica em áreas como criação  de 

roteiros, produção, montagem, fotografia e som, a cidade vem se destacando com produção 

de longa, animações e vídeos publicitários e institucionais. 

Principais obras “Corisco e Dadá” (1996) de Rosemberg Cariry,  “O Céu de Suely” 

(2006) e “Praia do Futuro” (2014) de Karim Ainouiz, o curta de animação “Vida Maria” (2006) 

de Marcio Ramos,  “Área Q” (2012) de Gerson Sanginitto, “Bezerra de Menezes, o filme 

(2008) de Glauber Filho e Joe Pimentel e  “As Mães de Chico Xavier” (2011) de Glauber Filho 

e Halder Gomes e “Cine Hollyúdi” (2013)  de Hálder Gomes 

Produção Audiovisual – cinema no Recife 

O Filme "O Baile Perfumado" (1997), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, marca a 

retomada do Cinema Pernambucano. Na década seguinte, a cinematografia local ganha 

solidez e prestígio em todo o Brasil, com destaque das obras de Cláudio Assis com “Amarelo 

Manga” de 2003  e “Febre do Rato” de 2011,  Marcelo Gomes  com “Cinema, Aspirinas e 

Urubus” de 2005; e de 2012 as obras de Marcelo Lordello  com “Eles Voltam”, Kleber 

Mendonça Filho com o “O Som ao Redor”, Gabriel Mascaro com “Ventos de Agosto”, Daniel 

Aragão com “Boa Sorte, Meu Amor”, Hilton Lacerda  com “Tatuagem” e Leonardo Lacca com 

“Permanência”. 



 

A Universidade Federal de Pernambuco criou curso de cinema em 2009 para 

atender demanda de mão-de-obra técnica em áreas como montagem, fotografia e som. 

Além disso, o estado de Pernambuco, em comparação a outros estados brasileiros, tem 

demonstrado interesse em investir no cinema local. O Funcultura – Fundo Pernambucano de 

Incentivo à Cultura desde 2007 destina uma soma expressiva somente para a produção 

audiovisual.  Em 2012, a produção local recebeu R$ 11,5 milhões de fundo estadual. O 

estado de Pernambuco é o quarto maior produtor de longas no país, atrás do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Bahia. (Valor Econômico, 2012). 

Produção audiovisual – cinema Salvador 

O cinema na Bahia é promovido e incentivado pela Diretoria de Artes Visuais e 

Multimeios (DIMAS), além da Associação Baiana de Cinema e Vídeo (ABCV / ABD-BA), 

membro da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-metragistas. 

Na Bahia, ocorrem vários festivais e encontros de cinema e cineclubismo, entre eles: 

• Bahia Afro Film Festival, em Salvador; 

• Encontro Baiano de Animação, em Salvador. 

• Festival Nacional de Vídeo - A Imagem em 5 Minutos, em Salvador;  

• FIM! - Festival da Imagem em Movimento, em Salvador;  

• Jornada Internacional de Cinema da Bahia, em Salvador;  

• Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual, em Salvador. 

 

Produção audiovisual – cinema São Paulo 

A cidade de São Paulo está no chamado eixo Rio-São Paulo, local de maior 

concentração de produção do audiovisual do país. No que diz respeito a escolas de 

formação, podem ser citadas as seguintes instituições como a Universidade de São Paulo – 

USP, Universidade Anhembi Morumbi, Centro Universitário SENAC, Faculdade de São Paulo 

– FASP, Faculdades Integradas Rio Branco,Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – 

FAPCOM, Faculdade de Comunicação e Marketing da Fundação Armando Álvares Penteado - 

FACOM – FAAP, além de diversas escolas que oferecem cursos livres para o setor. 



 

São Paulo também é a cidade de maior concentração de festivais e entre eles 

podemos destacar Mostra Ecofalante de Cinema Ambienta;  Festival SESC Melhores Filmes; É 

Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários; IN-EDIT-BRASIL - Festival 

Internacional do Documentário Musical; Festival de Finos Filmes Curtos; Festival de Cinema 

Latino-Americano de São Paulo; Anima Mundi – Festival Internacional de Animação do 

Brasil; Festival Internacional de Cinema Infantil; Festival de Cinema Judaico de São Paulo; 

Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo - Curta Kinoforum; Animaldiçoados 

- Festival Internacional de Animação de Horror; Indie - Mostra de Cinema Mundial; Mostra 

Internacional de Cinema em São Paulo; Festival Cine Favela de Cinema; Festival MixBrasil de 

Cultura da Diversidade; Festival do Minuto. 

Entre as obras, “O ano em que meu pais saíram de férias” “ Crianças Invisíveis, 

“Caranduru”, “Jogo subterrâneo” , “Durval Discos”, “Linha de Passe”, “São Paulo S.A”, 

“Pixote, a leir do mais fraco”, 2 Coelhos, Anchieta, José do Brasil,Antônia (filme), O Beijo da 

Mulher-Aranha, Bellini e o Demônio,Céus de Fuligem, Ensaio sobre a Cegueira (filme), O 

Estranho Mundo de Zé do Caixão, Eu e Meu Guarda-Chuva, Trabalhar Cansa, José e Pilar, 

Lula, o Filho do Brasil (filme), Mundo Invisível, Salve Geral, Solace (filme). 

Segundo pesquisa da FIRJAN (2013) sobre o audiovisual, seguem os quadros 

comparativos das cidades de Fortaleza / Recife/ Salvador e São Paulo  

Cidade de Fortaleza 

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município Fortaleza - Audiovisual 826 

Total de Profissionais no Estado Ceará - Audiovisual 1.237 

Total de Profissionais no Brasil - Audiovisual 50.572 

Remuneração 2013 

Remuneração Média para o Município Fortaleza - Audiovisual R$ 2.085,04 

Remuneração Média no Estado Ceará - Audiovisual R$ 1.702,31 

Remuneração Média no Brasil - Audiovisual R$ 2.363,79 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

 
 



 

Cidade do Recife  

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município Recife - Audiovisual 605 

Total de Profissionais no Estado Pernambuco - Audiovisual 1.522 

Total de Profissionais no Brasil - Audiovisual 50.572 

Remuneração 2013 

Remuneração Média para o Município Recife - Audiovisual R$ 2.105,39 

Remuneração Média no Estado Pernambuco - Audiovisual R$ 1.644,93 

Remuneração Média no Brasil - Audiovisual R$ 2.363,79 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

 
Cidade de Salvador 

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município Salvador - Audiovisual 710 

Total de Profissionais no Estado Bahia - Audiovisual 1.782 

Total de Profissionais no Brasil - Audiovisual 50.572 

Remuneração 2013 

Remuneração Média para o Município Salvador - Audiovisual R$ 2.536,27 

Remuneração Média no Estado Bahia - Audiovisual R$ 1.693,44 

Remuneração Média no Brasil - Audiovisual R$ 2.363,79 

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

 
Cidade de São Paulo 

Profissionais 2013 

Total de Profissionais para o Município São Paulo - Audiovisual 6.617 

Total de Profissionais no Estado São Paulo - Audiovisual 14.705 

Total de Profissionais no Brasil - Audiovisual 50.572 

Remuneração 2013 



 

Remuneração Média para o 

Remuneração Média no Estado São Paulo 

Remuneração Média no Brasil 

Valores a preços de 2013 (IPCA 

 
Média de Idade – audiovisual
 

Cidade de Fortaleza 
 

 

 
 
 

Cidade de Salvador 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remuneração Média para o Município São Paulo - Audiovisual R$ 3.864,74

Remuneração Média no Estado São Paulo - Audiovisual R$ 2.783,43

Remuneração Média no Brasil - Audiovisual R$ 2.363,79

Valores a preços de 2013 (IPCA - IBGE) 

audiovisual 

 

Cidade do Recife 
 

 

Cidade de São Paulo
 

R$ 3.864,74 

R$ 2.783,43 

R$ 2.363,79 

 

 

Cidade de São Paulo 

 



 

Distribuição dos profissionais por grau de instrução 
 
Fortaleza 
 

 
 
Recife 

 
 
 
 
 
 
Salvador 

 
 
 
 

Distribuição dos profissionais por grau de instrução  

 

 

 



 

São Paulo 
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2.2 Design de Moda 
 
Para compor esse item, foi tomado como referência o Anuário de Moda do Ceará de 

2012/2013, 2013/2014, focando os sub-setores: (i) têxteis e confeccionados e o (ii) de 

calçados. 

 
Cadeia de Valor de Design de Moda 
 
Figura 7 – Cadeias constituintes do Design de Moda 

 
 

No que diz respeito a cadeia produtiva da moda, esta é assim definida por Rech: 

 
[…] o sistema têxtil e de confecção que se configura como uma filière comandada 
pelo comprador e caracterizada por uma consistente interação, da qual depende 
boa parte do sucesso que o produto obtém no mercado. Engloba diversos setores 
produtivos, desde as atividades manufatureiras de base até os serviços avançados 
de distribuição; e apresenta certas especificidades: heterogeneidade estrutural e 
tecnológica; segmentação produtiva; relações de subcontratações; bifurcação 
entre as atividades produtivas (materiais) e as funções corporativas (imateriais) 
(RECH, 2006, p.272 apud COSTA, 2011, p.40). 

 
Na análise de Filière, que ocorre de montante (setor primário) para jusante 

(mercado), para Rech faz mais sentido que seja encarada no sentido invertido,  ou seja, de 

jusante a montante, pois o consumidor determina o que a indústria vai produzir. (RECH, 

2006 apud COSTA, 2011). 

 



 

Sendo assim, as atividades produtivas dos têxteis e das confecções, para os 

produtos principalmente do vestuário, cama, mesa e banho sofrem as influências dos 

mercados produtores de moda (nacional e internacional). Esse componente, portanto, não 

pode deixar de compor a cadeia produtiva têxtil-confecção, que se torna mais complexa 

pois, transversalmente, operam ao mesmo tempo os serviços intermediários - as feiras de 

moda, editoras especializadas, agências de publicidade e comunicação, estúdios de criação 

em design de moda, bem como as funções corporativas (marketing, finanças, marcas) e os 

recursos tecnológicos como as TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação e as redes 

sociais. (COSTA, 2011) 

 
Figura 8 - Cadeia de valor têxtil-confecção de moda 

 
Fonte: Rech, 2006 

 

 

FORTALEZA 

Nos anos 80, o mercado de moda em Fortaleza começou a ganhar destaque 

internacional e, na época,  o Ceará encontrava-se na posição de 3º maior polo de confecções 

do país. A partir dos anos 90 o setor nacional de indústrias de vestuário enfrentou 

dificuldades, e isso refletiu-se também no setor local. Percebeu-se que o mercado 

necessitava de uma mão de obra qualificada em moda, assim, para contornar a situação, 

foram inseridos projetos de modernização no setor industrial, que voltou a tomar fôlego.   

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), 

atualmente, o Ceará ocupa o quinto lugar no ranking dos polos produtores de moda do País.  

Perdeu vitalidade por anos. A produção industrial ficou em 2,63% na comparação com 2011 



 

(com fechamento de unidades fabris), índice abaixo da média anual da última década, que 

foi de 6% a 8%. Seguem os principias problemas que afetam sua performance:  efeitos da 

crises mundiais, ameaças de apagão energético, pouco volume de água, “roupas prontas” 

(China e outros países asiáticos), mercado informal. Muitos desses problemas afetam 

também todo o cenário brasileiro (Anuário da Moda no Ceará, 2012/2013) 

Em Fortaleza, duas universidades – Universidade Federal do Ceará e 

Universidade de Fortaleza,  quatro faculdades – Centro Universitário Estácio de Sá, Fanor, 

Faculdade Ateneu e Faculdade Farias Brito,  além de cursos livres como SENAC, SENAI entre 

outros oferecem cursos para o setor do Design de Moda para atender um demanda de mão-

de-obra técnica sobretudo na fase de criação /produção nos segmentos de vestuário, moda 

praia/lingerie, acessórios e calçados. As TIC’s e as redes sociais são de fundamental 

importância para a fase da distribuição dos produtos na cadeia de valor da moda, 

principalmente para os pequenos e médios empreendedores do setor. No entanto, há forte 

presença de produtores informais ao longo de toda cadeia produtiva.  

Na cidade de Fortaleza sedia um dos três maiores eventos no Design de Moda – 

Dragão Fashion Brasil, o maior evento de moda autoral do país que no ano de 2015 

apresentou sua 16ª edição. Além de diversos outros eventos que incrementam o mercado 

como o Maquintex (bianual) – um dos maiores eventos de máquinas, equipamentos, 

serviços e química para a indústria têxtil e junto a ele o congresso nacional de tecidos de 

técnicos têxteis, o  Bazar La Boutique, Maraponga Mart Moda, Festival de Moda Fortaleza, 

Maxi Moda entre outros.   

Segundo dados do Anuário de Moda 2013/2014, os principais municípios 

produtores de têxteis e confeccionados no Ceará são: 

Participação dos principais municípios 

Municípios Empresas % do Estado Emprego Direto % do Estado 

Fortaleza 1.272 72,8% 37.461 56,5% 

Maracanaú 86 4,9% 11.915 18,0% 

Pacajús 13 0,7% 2.792 4,2% 

Pacatuba 23 1,3% 2.492 3,8% 

Maranguape 46 2,6% 1.899 2,9% 

Horizonte 11 0,6% 1.457 2,2% 

Caucaia 43 2,5% 1.422 2,1% 

Frecheirinha 16 0,9% 1.145 1,7% 

Eusébio 14 0,8% 722 1,1% 

Aquiraz 19 1,1% 441 0,7% 

Juazeiro do Norte 32 1,8% 412 0,6% 



 

Outros 173 9,9% 4.140 6,2% 

Total 1.748 100% 66.298 100% 

 

Na figura a seguir apresenta as cidades onde estão concentradas  a mão de obra 

do setor têxtil e confeccionista no estado do Ceará, com destaques para a cidade de 

Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba. 

Figura 9 – Cidade x mão de obra têxtil e de confecções /CE  

 

Fonte: Jornal DN, 2014. 

Também, segundo os dados do Anuário de Moda 2013/2014, os principais 

municípios produtores de calçados no Ceará são: 

 
Número de empresas e pessoal ocupado nos polos calçadistas – 2013 

UF Polos Cidades Empresas % Mão de Obra % 

CE Metropolitano 4 89 27,6% 16.206 26,5% 

CE Sobral Ibiapaba 5 4 1,2% 18.591 30,4% 

CE Litoral Oeste 5 31 9,6% 6.784 11,1% 

CE Litoral Leste Jaguaribe 3 7 2,2% 4.047 6,6% 

CE Sertão Central 6 8 2,5% 361 0,6% 

CE Cariri Centro Sul 4 174 53,8% 10.686 17,5% 

CE Demais municípios 5 10 3,1% 4.497 7,3% 

Total do Ceará 32 323 100% 61.172 100% 

 
A figura seguinte apresenta a distribuição regional dos polos produtores de 

calçados do estado do Ceará, atividade significativa no setor do Design de Moda: 



 

 
Figura 10 – Polos produtores de calçados / CE 

 
Fonte: Jornal DN, 2014 

 
Dados Gerais – Moda Ceará 

 

No Brasil, há uma crescente demanda brasileira por bens e serviços da indústria 

da moda. O país possui o sexto maior parque têxtil do mundo e é o terceiro maior produtor 

de malhas. A despeito da concorrência dos produtos chineses que provoca há alguns anos 

um resultado não satisfatório para a indústria nacional, esse fato desafia a criatividade dos 

gestores e empreendedores criativos do setor orientando-os a inovar, moldar e investir em 

outras oportunidades no setor como exemplo, a produção de novos tecidos sintéticos e 

técnicos voltados para a moda fitness, medicina e outros setores como o design de 

acessórios, o design de joias, design de calçados, assessorias de estilo, assessoria de 

compras, produção de conteúdos da modo para as mídias tradicionais e as que se utilizam 

das redes sociais.  

O estado do Ceará, em 2012 estava no 6º lugar nas exportações de vestuário do 

Brasil. Em contrapartida, exportações de biquíni e maiôs em 2012, de acordo com dados da 



 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), aumentaram 37,3% em relação ao 

período anterior. O setor de confecções já foi um dos principais exportadores do Estado, 

chegando a ocupar a 11ª posição em 2011. No Nordeste, há uma demanda crescente por 

profissionais nos sub-setores de  roupas de banho, cama e mesa. A Região Metropolitana de 

Fortaleza é o local com a maior concentração de indústrias no Ceará. O couro é uma matéria 

prima fundamental para a indústria cearense, a produção ligada a ele é o principal ramo de 

atividade industrial do estado. A produção de calçados é responsável por 27% das 

exportações do Ceará. Outros setores importantes são o polo têxtil e de confecções de 

Fortaleza (capital) e do interior, vestuário, alimentício, químico, siderúrgico, além da 

metalmecânica. (INDI, 2013). Ressalta-se que a indústria cearense apresentou, no primeiro 

trimestre de 2014, expansão de 1,2% na produção física, em comparação com o igual 

período de 2013, resultado superior à média nacional (+ 0,4%). Setorialmente, destacam-se 

o ritmo de expansão da indústria de Vestuário (+20,0%), Petróleo, derivados e álcool 

(+16,5%), Produtos de Metal (+ 9,1%), Bebidas (+ 9,1%) e Alimentos (+9,0%), ambos 

superiores aos registrados nacionalmente. No 1° trimestre de 2014, o Ceará foi o terceiro 

maior exportador do Nordeste, exibindo crescimento de 16% frente ao mesmo período de 

2013, elevando sua participação no total exportado pelo País de 0,54% para 0,65%, ficando o 

setor calçadista como líder na pauta de exportação do Estado.  

 

Seguem tabelas representativas das exportações em relação ao vestuário. A 

primeira apresenta os principais indicadores do setor de vestuário por estados. São Paulo 

lidera, com Ceará na quinta posição e os estados da Bahia em sétimo e o de Pernambuco em 

décimo segundo. Vale a ressalva que para os estados nordestinos, a maior concentração de 

empresas/ empregos fica na capital. E a segunda apresenta a participação do estado nas 

exportações, com o Ceará na sétima posição  seguido pela Bahia em oitavo e por 

Pernambuco na nona posição. São Paulo, por óbvio, lidera o ranking. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 3a: Distribuição Regional do Setor de Vestuário 

2007-2011 

Tabela 3b: Exportação do Setor 

Vale o destaque para 

responsável por mais de 50% das exportações do estado do Ceará, na região nordeste, no 

anos de 2013. O Ceará foi o sétimo estado em exportações no setor, com participação de 

2,6% do total nacional no ano passado 

Distribuição Regional do Setor de Vestuário – Dinâmica dos principais indicadores, 

Exportação do Setor - Participação dos Estados no Total Brasileiro, 2008 

Vale o destaque para setor de moda íntima, moda praia e sufwear que foi  

responsável por mais de 50% das exportações do estado do Ceará, na região nordeste, no 

. O Ceará foi o sétimo estado em exportações no setor, com participação de 

2,6% do total nacional no ano passado – o que representa US$ 3,4 milhões, segundo o Perfil 

Dinâmica dos principais indicadores, 
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setor de moda íntima, moda praia e sufwear que foi  

responsável por mais de 50% das exportações do estado do Ceará, na região nordeste, no 

. O Ceará foi o sétimo estado em exportações no setor, com participação de 

o que representa US$ 3,4 milhões, segundo o Perfil 



 

Setorial Vestuário 2013. Conforme o documento, que foi divulgado ontem pelo Indi, “as 

exportações do setor de vestuário do Ceará são, predominantemente, de produtos de 

malha, que chegam a ter quase 80% do total”. No segmento, “T-shirts e camisolas 

interiores” tiveram a maior representatividade, com 20% de participação. Juntamente com 

ele, “Moda íntima, roupões de banho, robes” e “Casacos, vestidos, saias, calças, bermudas 

de uso feminino” somam mais de 50%.”(…). 

 

O setor da indústria de confecção viveu um grande momento econômico no 

período de 1975 a 1986. Nessa fase, chegou a ocupar a posição de segundo polo de 

confecções do país, segundo o estudo “Histórico da Indústria Têxtil e de Confecções no 

Ceará”.De acordo com esse mesmo estudo, entre os vetores desse desenvolvimento estão 

os incentivos fiscais do Governo com reduções de imposto que chegavam a 50% na época 

áurea. 

 

Atualmente, o varejo da confecção sofre com a concorrência externa. Por tal 

motivo, há pautas nos sindicatos – têxtil, de confecção, calçadista junto a Secretaria da 

Fazenda do Ceará (Sefaz) de planos para elaborar um pacote de incentivos fiscais para o 

setores e que atinge toda a cadeia produtiva. Para tornar o segmento mais competitivo está 

em fase de estudo e diálogo a aplicação do regime de substituição tributária e de uma 

alíquota menor para a confecção produzida e consumida no Estado. 

 

De acordo com comentário do caderno de economia do Jornal O Povo em 

24/04/2014 e segundo o titular da Sefaz, João Marcos Maia, o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) será em torno de 40% menor. Ele explica que hoje o regime 

de tributação é muito variado com débito e crédito para o varejo. 

 

O setor aposta também no diferencial da moda cearense para se manter 

competitivo no mercado. Historicamente, o Ceará carrega influência da cultura portuguesa 

por meio das rendas e bordados, como o ponto cruz e a renda renascença. Essa herança 

contribuiu para despertar a vocação cearense do trabalho artesanal, que se tornou 

referência no Brasil e no exterior pelas peças decoradas com bilros, filés, labirinto e richilieu 

- tipo de bordado vazado, feito à máquina, geralmente produzido em linho branco. Essas 



 

obras de arte, presentes na confecção cearense, colocam o estado na terceira posição da 

cadeia têxtil brasileira com o setor de confecções de moda praia – em expansão no mercado 

de moda do Ceará. 

 

O Anuário de Moda do Ceará 2011 (Jornal Diário do Nordeste, 2012), lançado 

pelo Sinditêxtil, mostra que o estado possui o mais diversificado e organizado polo de moda 

do país. Concentrando a maior parte das indústrias – 16 shoppings de pronta-entrega e 

quatro centros de artesanato –, Fortaleza é alvo de atacadistas de outros estados que vêm à 

capital para comprar os mais variados produtos da moda made in Ceará. 

 

O impacto da intensa movimentação dos atacadistas na economia local se reflete 

na geração de empregos diretos e indiretos o ano inteiro no âmbito do turismo, além de 

impulsionar a expansão do mercado de moda por meio de investimentos em faculdades de 

moda, ampliação do calendário de eventos, crescimento do número de cursos de 

capacitação e aumento da formalização do trabalho com o fortalecimento do empreendedor 

vinculado ao setor da Moda 

 

O tamanho da fatia que cabe ao Ceará na produção de lingerie do País  

Segundo dados da Associação da Moda Íntima do Ceará (Amic), dos quase 1,1 

bilhão de peças confeccionadas no Brasil, em 2010, 25% foram de origem cearense. Mesmo 

com um crescimento expressivo, a moda íntima não tem garantido a união do setor local. 

Segundo Amic (2011), somente 25 empresas compõe a associação, enquanto a realidade 

congrega quase 1800 empresas. Outra deficiência dessa indústria é a escassez de mão de 

obra qualificada: estilistas, modelistas, profissionais de programação e controle de 

produção, e gestores comerciais. (Jornal Diário do Nordeste, 2012/2013). De acordo com o 

Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado do Ceará (Sinditêxtil-CE), 

o Ceará ainda lidera a produção de fios e de denim e o Estado é o segundo maior polo da 

indústria de moda íntima no País, lugar que até ano passado era ocupado pelo polo de Nova 

Friburgo, no Rio de Janeiro. (Anuário da Moda no Ceará, 2012/2013) 

Moda praia no Ceará 

Embora em crescimento, o setor de moda praia do Ceará ainda não possui dados 

próprios, estando ligado ao de moda íntima. Exportações de biquíni e maiôs em 2012, de 



 

acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), aumentaram 

37,3% em relação ao período anterior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a 

produção brasileira foi de 11.060 toneladas de peças – US$ 2,6 bilhões. O nordeste produziu 

1960 toneladas de peças (US$ 472 milhões) e o Ceará, 769 toneladas (US$ 184 milhões) O 

Ceará conquistou o 6º lugar em 2012 nas exportações de vestuário do Brasil. ( Anuário da 

Moda no Ceará, 2012/2013) 

 

Moda calçadista 

Em Abril, ocorreu a primeira queda de exportações de calçados no país, segundo 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). No entanto, 

a indústria brasileira de calçados segue investindo fortemente em agregação de valor 

através da inovação tecnológica, moda e qualidade. A agregação de valor virou condição 

‘sine qua non’ para a competitividade. O Rio Grande do Sul segue sendo o principal 

exportador de calçados no Brasil. Com uma queda de 17% nas receitas geradas pelos 

embarques, o Ceará é o segundo colocado no ranking das exportações dos calçados, tendo 

vendido no exterior o equivalente a US$ 83,84 milhões nos quatro primeiros meses do ano. 

São Paulo segue como o terceiro principal exportador de calçados. Em relação aos quatros 

primeiros meses, o estado gerou US$ 42,9 milhões com as vendas de calçados ao exterior, 

18,6% menos comparado ao mesmo período do ano passado. (ABICALÇALDOS, 2015). No 

Nordeste, o Ceará é a unidade que mais exporta pares de sapatos no país, juntamente com 

Pernambuco e Alagoas.  A região do Cariri é conhecida como o melhor exemplo de um polo 

calçadista da região, chegando a disputar diretamente com concorrentes nacionais e até 

internacionais. A produção de sapatos, sandálias e artigos de couro foi um dos principais 

diferenciais para o destaque econômico local (INDI, 2013). 
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2.3 Jogos Digitais 
 

A indústria de Jogos Digitais tem se notabilizado pelo acelerado crescimento nos 

últimos anos, tendo superado o mercado de cinema. Enquanto o mercado de jogos 

movimentou US$57 bilhões em 2010, o de cinema atingiu a marca de US$31.8 bilhões. A 

estimativa para 2015 é que o mercado de jogos digitais ultrapasse o montante de US$ 74 

bilhões (PWC, 2012), o que o evidencia como um setor com grande potencial estratégico de 

investimento com geração de trabalho e renda.  
Mais do que artefatos tecnológicos, jogos digitais são artefatos culturais cujos 

conteúdos simbólicos influenciam e potencializam dimensões cognitivas e sociais de seus 

usuários, com utilidade e possibilidade de aplicação em diferentes segmentos (GEDIG, 2014), 

tais como: educação, saúde, formação profissional, defesa e entretenimento (advergames). 

 

No Brasil, a concentração de empresas de desenvolvedores se dá 

prioritariamente nas regiões sul e sudeste, ainda que exista um número reduzido de 

empresas no nordeste brasileiro com destaque para o estado de Pernambuco. Analisando-se 

o perfil competitivo do setor no país, percebe-se seu baixo desenvolvimento quando 

consideramos a distância que temos em relação a países líderes como Estados Unidos, 

Canadá e Japão; a fragilidade da nossa base tecnológica; o fato de nosso idioma ser o 

português (o que eleva os custos no processo de internacionalização), entre outras 

desvantagens comparativas (GEDIG, 2014). Por outro lado, podemos destacar como 

vantagens comparativas os talentos individuais que têm despontado no cenário nacional, 

além do nosso capital cultural. Este último ainda é pouco explorado quando consideramos o 

potencial e a riqueza da nossa diversidade cultural.    

 

Com a finalidade de potencializar a indústria brasileira, mais especificamente a 

cearense, de jogos digitais é necessário compreendermos as estruturas e dinâmicas de suas 

cadeias produtivas (elos a montante e a jusante da atividade central) com o objetivo de 

identificar gargalos e desenvolver estratégias de fomento.  

 



 

Desta forma, apresentaremos e analisaremos a seguir as cadeias de produção de jogos 

digitais, suas dinâmicas e particularidades de acordo os seguintes campos de 

desenvolvimento: 

 

• Jogos Digitais na Educação 

• Jogos Digitais na Saúde 

• Jogos Digitais na Formação profissional 

• Jogos Digitais na Defesa 

• Jogos Digitais de Entretenimento ou Advergames 

 

2.3.1. Análise das cadeias produtivas de jogos digitais  

 

Jogos digitais, conforme dito anteriormente, correspondem a artefatos 

tecnológicos, com conteúdo cultural, desenvolvidos, produzidos e distribuídos através de 

múltiplas plataformas tais como: consoles, celulares, tablets, computadores e redes de 

internet.  

A cadeia produtiva apresentada na Figura X, corresponde à dinâmica de 

produção e distribuição através de suportes físicos relativa aos jogos digitais desenvolvidos 

para consoles. Ainda que esse tipo de cadeia venha sendo gradativamente reduzida em 

função da ampliação do mercado de jogos digitais online, é importante a compreensão da 

sua dinâmica.   



 

 
 
      Figura 11: Cadeia Produtiva de Videogames 

 
Fonte: Jonhs (2006) 

 
As setas cheias no diagrama indicam fluxos de produtos, serviços ou 

informações, enquanto as setas tracejadas indicam fluxos financeiros. A governança dos 

fabricantes de consoles se estabelece pela determinação dos padrões técnicos para o 

desenvolvimento, e pela aprovação dos jogos para uso em seus equipamentos. O diagrama 

ilustra somente o canal de distribuição físico, com distribuidores e varejistas. 

 

O Publisher1é o responsável pela distribuição das receitas ao longo da cadeia. 

Após a venda, o varejista retém a sua margem e lhe repassa a receita restante. O Publisher 

retém sua parcela e distribui o restante. Nesse ponto, o varejista recebe, além da sua 

margem, uma parcela referente à exposição de seus produtos, o que eleva sua participação 

nas receitas. Embora o mercado físico esteja em redução, os grandes varejistas (Wal Mart, 

 

1 Cobrem os custos de publicação, marketing e empacotamento, seja para vendas físicas ou digitais.  



 

Best Buy, Game Stop, ToysRus) eram responsáveis por 40% do volume de vendas no 

lançamento de um titulo. 

 

A partir dos anos 2000, com a disponibilidade de conexões de banda larga, a 

distribuição de conteúdo digital pela internet se popularizou, viabilizando sua e

comercial em larga escala. Assim, 

distribuição proprietárias, que permitem aos donos de console adquirir jogos digitais pela 

internet. As redes são a Nintendo Network, a Play Station Network (PSN), e a Xbox Live. 

também permitem que os usuários joguem online com outros participantes da rede.

 

No âmbito da distribuição digital, um marco foi o lançamento do site STEAM pela 

desenvolvedora e Publisher 

novas funcionalidades e serviços complementares, tanto para desenvolvedores quanto para 

usuários, criando comunidades em torno de seus títulos e um mercado de jogos modificados 

pelos próprios usuários (os MODs), além de itens especiais, e da distribuição de softwares 

voltados ao desenvolvimento de jogos.

 

De acordo com a Figura X, a projeção de crescimento do mercado de jogos online 

e de celulares é constante desde 2012, demonstrando sua relevância 

investimento.  

 
Figura 12: Crescimento constante, sustentado por jogos on

Crescimento do mercado global de videogames por segmento

Fonte: IDATE in “World vídeo game market” (IDATE, 2015)
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Análise das cadeias produtivas de jogos digitais (ou serious games) por sub-setor 

(segmento) 

• Jogos Digitais Educativos (JDE) 

 
Ao contrário da cadeia de jogos para console, na qual as fabricantes de hardware 

têm controle sobre os padrões de produtos, nos JDEs, o poder dos fabricantes de hardware 

e dos sistemas operacionais é pequeno, pois os desenvolvedores utilizam padrões pré-

definidos, que são abertos e de fácil acesso, para produzir seus jogos. 

 

Figura 13: Cadeia de Jogos Digitais Educativos 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa do BNDES (2014) 

Na cadeia de jogos digitais educativos podem ser identificados diferentes atores, 

de acordo com as diferentes cadeias de produção que os JDE podem ter: distribuição 

comercial, encomenda ou jogos desenvolvidos por pesquisa. 

 

   

  Publishers 

   

   

   



 

- Instituições educacionais: Solicitam jogos por encomenda ou compram jogos já 

desenvolvidos para este fim. 

- Governo: Podem financiar os jogos por intermédio de bolsas de fomento a pesquisa, 

editais, compras publicas, incentivo a inovação e outros. 

- Universidades: Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico e 

conhecimento técnico relativo ao jogo. Também podem ser financiadores. 

- ONGs e fundações: Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico. 

Também podem ser financiadores. 

- Desenvolvedores de Jogos: Responsáveis pela preparação do jogo, incluindo geração de 

conceitos, gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do 

lançamento. Podem ser terceirizados ou fazer parte da universidade que desenvolve o 

projeto. 

- Distribuidores de softwares: Vendem e distribuem produtos de tecnologia educacional, 

como softwares educacionais e JDE. 

- Publishers: Investem nos jogos e depois os distribuem. 

- Portais de distribuição: Distribuem os jogos, podendo ser de forma gratuita ou por 

assinatura. 

 

As funções podem ser executadas por empresas diferentes ou por uma mesma 

empresa, de forma integrada, como quando o desenvolvedor financia a produção do jogo. O 

desenvolvimento pode ser feito por empresas, universidades ou mais raramente por 

indivíduos. A distribuição pode ser feita pela internet em portais ou como aplicativos para 

dispositivos móveis, em sites próprios dos jogos, pode ser utilizado em loco, como no caso 

de muitos JDE que são utilizados nos laboratórios de computação das escolas. 

 

Há poucos desenvolvedores especializados unicamente em JDE. Muitas 

empresas fazem diversos jogos sob encomenda, e desenvolvem jogos de gêneros variados.  

 

No Brasil, os distribuidores de softwares educacionais também tem papel 

importante na cadeia, pois eles detém alguns dos títulos de jogos que são distribuídos nas 

escolas. Outro ator importante neste segmento são os portais distribuidores de jogos na 



 

internet. Na maioria dos portais há a distribuição gratuita de JDEs, embora estes sites 

apresentem JDE de “baixo orçamento, baixa qualidade”. 

 

No mercado nacional os principais aplicativos educacionais baixados são de 

aprendizado de línguas estrangeiras, como Duolingo: Learn Languages (Free Duolingo) e 

Learn English with babbel.com (babbel.com). Porém, aplicativos de entretenimento como 

Turma da Galinha Pintadinha e Patati Patata, ambos desenvolvidos pela O1 Digital, são 

relacionados como educacionais e estão entre os principais downloads gratuitos para os dois 

sistemas operacionais pesquisados, apesar de terem proposito apenas de entretenimento. 

 

JDEs em redes sociais 

Existem poucos JDEs desenvolvidos para redes sociais. A maior parte dos jogos 

listados como educacionais no Facebook são jogos de entretenimento destinados ao publico 

infantil, como e o caso de OviPets (Idz Tech). Além disso, é possível notar que muitos jogos 

educacionais disponíveis na Central de Aplicativos para o Facebook na verdade são 

exclusivos para dispositivos móveis, com atalhos para seus downloads na AppStore ou 

GooglePlay, e não para serem jogados através da própria rede social. 

 

Aplicativos móveis educacionais 

Com relação aos aplicativos móveis, há aplicativos para a educação, sem 

dinâmica de jogo, e JDEs. Entretanto, muitos desenvolvedores e publishers classificam jogos 

infantis como JDE, mesmo que eles não tenham nenhum propósito educacional especifico 

além do entretenimento. 

 

Segundo profissionais do setor no Brasil,  a maioria dos JDEs é desenvolvido por 

universidades, sendo distribuído gratuitamente. Conforme pode ser observado na Tabela a 

seguir, considerando-se o número de jogos desenvolvidos por universidades no Brasil, 

distribuídos por estados, no período de 2008 a 2013, percebe-se uma concentração no 

estado da Bahia, provavelmente devido ao grupo Comunidades Virtuais, da Profa. Lynn 

Alves, pioneiro no Brasil no desenvolvimento de jogos. 

  



 

 
Tabela 4: Número de jogos desenvolvidos pelas universidades, distribuídos por 

estados. 

 
Fonte: Proceedings da Trilha de Cultura do SB Games, entre os anos de 2008 a 2013. 

 

• Jogos Digitais para a Saúde 

 
Figura 14: Cadeia de Jogos Digitais para Saúde 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa do BNDES (2014) 
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A figura acima não inclui o modelo de varejo dos grandes desenvolvedores, 

focando-se mais nos jogos produzidos exclusivamente para a saúde, sem o propósito de 

entretenimento. Na cadeia de jogos para a saúde podem ser identificados os seguintes 

atores: 

 

- Empresas: Solicitam jogos por encomenda, seja para uso privado, seja para Advergames, 

como no caso da indústria farmacêutica. 

- Governo: Podem financiar os jogos por intermédio de bolsas de fomento a pesquisa, 

editais, compras publicas, e outros. 

- Doadores: São instituições ou pessoas que fazem doações para a manutenção dos 

projetos. 

- Universidades e Institutos de pesquisa: Cuidam de todo o processo com relação ao 

conteúdo didático, pedagógico e conhecimento técnico relativo ao jogo. Também podem 

ser financiadores. 

- ONGs: Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico. Também 

podem ser financiadores. 

- Desenvolvedores de Jogos: Responsáveis pela preparação do jogo, incluindo geração de 

conceitos, gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do 

lançamento. Podem ser terceirizados ou fazer parte da universidade. 

- Distribuidores: Vendem e distribuem jogos e simulações para treinamento em saúde. 

- Publishers: Investem nos jogos e depois os distribuem. 

 

As funções podem ser executadas por empresas diferentes ou por uma mesma 

empresa, de forma integrada, como quando o desenvolvedor financia a produção do jogo. O 

desenvolvimento pode ser feito por empresas, universidades ou mais raramente por 

indivíduos. A distribuição pode ser feita pela internet, em sites próprios dos jogos, ou pode 

ser utilizado in loco, como no caso das aplicações de realidade virtual. Muitas empresas 

encomendam jogos e os mantem em sua própria intranet. 

  



 

• Jogos Digitais Corporativos (para Formação Profissional) 

 

Figura 15: Cadeia de Jogos Digitais Corporativos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa do BNDES (2014) 

 

Na cadeia de jogos corporativos, voltados para formação profissional, podem ser 

identificados diferentes atores, de acordo com as diferentes cadeias de produção 

apresentadas: distribuição comercial, encomenda ou jogos desenvolvidos por pesquisa. 

 

- Empresas: Solicitam jogos por encomenda ou compram jogos já desenvolvidos para este 

fim. 

- Governo: Podem financiar os jogos por intermédio de bolsas de fomento a pesquisa, 

editais, compras públicas, incentivo a inovação e outros. 

- Universidades: Cuidam do processo com relação ao conteúdo didático, pedagógico e 

conhecimento técnico relativo ao jogo. Também podem ser financiadores e 

consumidores. 

- Desenvolvedores de Jogos: Responsáveis pela preparação do jogo, incluindo geração de 

conceitos, gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do 
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lançamento. Podem ser terceirizados ou fazer parte da universidade que desenvolve o 

projeto. 

- Empresas de educação corporativa: Vendem e distribuem treinamentos, jogos 

empresariais tradicionais, ambientes e cursos de e-learning, simuladores e jogos digitais 

corporativos. O desenvolvimento pode ser feito por empresas, universidades ou mais 

raramente por indivíduos. A distribuição pode ser feita pela internet em sites próprios 

dos jogos ou pode ser utilizado em loco, como no caso de muitos JFP que são utilizados 

na intranet da empresa. 

 

O desenvolvimento pode ser feito por empresas, universidades ou mais 

raramente por indivíduos. A distribuição pode ser feita pela internet em sites próprios dos 

jogos ou pode ser utilizado em loco, como no caso de muitos JFP que são utilizados na 

intranet da empresa. 

 

• Jogos Digitais para Defesa ou Simuladores (JDSim) 

A cadeia produtiva dos JDSim e extremamente simples e centralizada, a 

demanda e gerada pelas áreas de governo e segurança publica. No Brasil, a demanda vem 

das Forças Armadas ou das Policias Militares estaduais, enquanto nos EUA, a Defence 

Aquisitions University (DAU) e o ponto central da demanda e uso de JDSim para treinamento 

das tropas, e não há Publishernos mercados. Com a redução nos orçamentos militares e a 

intensificação do uso de tecnologias digitais para simulação por parte do Alto Comando, 

várias empresas com foco em treinamento e outros serviços intensivos em informática 

perceberam as aplicações plataformas digitais e aprenderam as especificidades dos 

ambientes de treinamento, e passaram a atuar neste mercado. 

 

Figura 16: Cadeia de Jogos Digitais para a Defesa (simuladores) 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa do BNDES (2014) 
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A cadeia, como pode ser observada, é relativamente simples, pois o 

desenvolvimento atende clientes e mercados muito especializados. Aplicações como 

treinamento para operações de guerra, operações com veículos caros, pesados e munição 

dispendiosa, atendem a demandas sempre muito especificas. Embora o desenvolvimento 

envolva a contratação de terceiros, muitos projetos são desenvolvidos “in-house”, ou seja, 

pelas áreas de comunicação e tecnologia das corporações militares e universidades. 

 

As principais categorias de atores são: 

- Desenvolvedores – Responsáveis pela produção do jogo, incluindo geração de conceitos, 

gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção, geralmente atuando no 

interior das próprias forças armadas, com poucas empresas privadas geralmente 

produzindo simultaneamente em outro segmento (por exemplo, educação à distância). 

- Produtores de Hardware e Sistemas - Muitos simuladores exigem hardware dedicado, 

desenvolvido especificamente para a aplicação, com elementos que tornam o jogo mais 

próximo da realidade a ser enfrentada. Nesses casos o hardware, que pode incluir 

componentes e equipamentos mecânicos, e feito sob encomenda, e precisa ser 

desenvolvido em conjunto com o jogo, o que exige que o produtor trabalhe em conjunto 

com o desenvolvedor, como a figura sugere. 

- Agências e Entidades Públicas – Responsáveis por campanhas e políticas públicas em 

que os games são ferramentas para reduzir custos, inovar no treinamento ou causar 

impactos comportamentais, muitas agencias de publicidade exploram o nicho de jogos 

sérios. Nos últimos anos surgiram entidades voltadas ao debate e promoção de agendas 

especializadas em games com foco em saúde, mudança social, segurança, política e 

educação tais como a rede Games for Change que patrocina um game associado a uma 

campanha humanitária global (“Half the Sky”). 

 

• Advergames
2
 

A cadeia produtiva de advergames é muito mais simples que a de jogos de 

entretenimento (figura 17). A demanda vem dos anunciantes, que também pagam pelo 

 

2 Jogos integrados à publicidade e propaganda de organizações, produtos ou causas. 



 

desenvolvimento. Não há a figura do Publisher, e a distribuição do jogo é feita pelo sitio do 

anunciante ou pelas redes sociais. Com o desenvolvimento do chamado marketing digital, o 

uso dos canais de comunicação baseados nos computadores e redes, as agências de 

publicidade criam campanhas para os anunciantes, que podem incluir advergames. Nesse 

caso, a agencia pode subcontratar um desenvolvedor, ou, em alguns casos, pode manter 

capacidade de produção interna. Isso é possível porque, em muitos casos, os advergamessão 

tecnicamente muito simples, o que permite que mesmo uma agência de publicidade possa 

manter equipe de produção dedicada. Algumas agências de grande porte, como a 

Young&Rubicam, chegaram a anunciar a criação de unidades especializadas em advergames, 

mas não é possível encontrar referências recentes a essas unidades, o que sugere que 

tenham sido descontinuadas. 

Figura 17: Cadeia Produção e Distribuição de Advergames 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa do BNDES (2014) 

 

Uma das diferenças principais da cadeia de advergames para a dos jogos de 

entretenimento é o fato de não haver publishers(Gala, 2013). Aparentemente as receitas 

nesse segmento ainda não são altas o bastante para atrair os grandes 

publishersinternacionais. Por outro lado, agências de mídia e publicidade, que não estão 

presentes na cadeia de entretenimento, têm papel importante na cadeia de advergames, e 
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algumas inclusive abriram divisões especializadas em advergaming. A cadeia é simples, e as 

principais categorias de atores são: 

 

- Desenvolvedores – Responsáveis pela produção do jogo, incluindo geração de conceitos, 

gráficos, game engines, testes, otimização e manutenção depois do lancamento. 

- Agências de Publicidade – Responsáveis pela campanha na qual os advergamesestão 

relacionados, ou pela concepção do portal da empresa, onde se localizam os jogos. Nos 

últimos anos surgiram as agencias de marketing digital, especializadas em mídias digitais 

e redes sociais. 

- Anunciantes - São os demandantes dos jogos, que pagam pelo seu desenvolvimento. 

2.3.2 Papel das Universidades, Incubadoras e Associações no Fortalecimento das Cadeias 

Produtivas 

 

No Brasil, as instituições de pesquisa tem papel importante no desenvolvimento 

dos jogos digitais. Uma vez que muitos jogos são desenvolvidos dentro de universidades, 

muitos recebem auxílio à pesquisa. As principais agências de fomento que patrocinam jogos 

digitais são a FINEP e o CNPq, ambas vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), e as Fundações Estaduais de Amparo a Pesquisa, como a FAPESP, FAPESB, 

FAPERJ, FAPEMIG e a FAPESC. 

 

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e o CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) são empresas de fomento público a Ciência, 

Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras 

instituições. 

 

Além das agências de fomento, existem incentivos das próprias secretarias 

estaduais ou governamentais. Foi o caso, por exemplo, dos jogos Agente 41 e Projeto 

Criança Ecológica, que receberam investimento respectivamente do governo do Sergipe e da 

Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (Santos, 2010). 

 

As incubadoras tecnológicas também tem um importante papel, destacando-se a 

INTEC e a INTUEL, localizadas no Sul do Brasil e que fornecem infraestrutura necessária para 



 

o nascimento de empresas e sua estabilização no mercado. A empresa Oniria, por exemplo, 

foi incubada pela INTUEL. A desenvolvedora Jynx foi incubada pelo Centro de Estudos e 

Sistemas Avancados do Recife (CESAR) e hoje auxilia outras desenvolvedoras de seu estado a 

se estabelecerem no mercado (Santos, 2010). 

 

No caso dos jogos para a saúde (JDS), a relação com as instituições de pesquisa e 

incubadoras é de suma importância. As instituições de fomento à pesquisa muitas vezes 

financiam esses projetos. O CNPq financiou cinco projetos de jogos para saúde 

desenvolvidos em universidades, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) financiou quatro projetos, e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação 

do Estado de Santa Catarina, financiou ao menos um projeto. 

 
2.3.3. Análise dos modelos de negócios da indústria de jogos digitais  
 

A indústria de jogos digitais tem se desenvolvido, predominantemente, a partir 

de 3 tipo de modelos de negócios cuja abordagem se baseia em: 

 

• Produto 

Nessa abordagem, o foco é sobre a produção e comercialização do jogo, como 

nos caso dos jogos para entretenimento. Seguindo a distinção feita por De Prato (apud 

Stewart & Misuraca, 2012) a cadeia de valor na área de jogos sérios é feita por três grupos 

majoritários:  

 

-Desenvolvedores: produzem o conteúdo dos jogos, ou os adaptam de acordo com os 

seguimentos B2B, B2C ou B2B2C. Atualmente, nos Estados Unidos e na Europa, esses 

desenvolvedores tendem a ser pequenas e médias empresas ou freelancers, que em geral 

são especializados em jogos sérios. Não costumam ter backgroundde desenvolvimento de 

jogos, mas de promoção, desenvolvimento ou publicação de softwares profissionais. 

Também podem vir das áreas de animação e da indústria de produções midiáticas em geral, 

educação a distância ou mesmo da indústria farmacêutica. 

 

-Publishers: Cobrem os custos de publicação, marketing e empacotamento, seja para vendas 

físicas ou digitais. Este grupo também inclui desenvolvedores e Publishersque produzem 



 

seus próprios títulos internamente. No momento há poucos Publishersque trabalham 

exclusivamente com jogos digitais. 

 

- Distribuição e Aprovisionamento: Os jogos podem ou não seguir o modelo tradicional de 

distribuição por varejo e boa parte dos títulos é distribuída através da internet, com venda 

eletrônica. O principal cliente do jogo pode agir como distribuidor aos usuários finais, e em 

muitos casos a distribuição em diversos setores e definida por investimentos públicos e 

privados, nas quais há pouco contato entre desenvolvedores e os usuários finais do 

processo. Nesse caso, as agencias de investimento são os principais distribuidores. 

• Projeto 

Uma parte dos jogos digitais é desenvolvida a pedido de organizações e 

empresas. Neste caso o desenvolvimento é uma co-produção, no qual a organização que 

coloca o pedido pode ter intenção de explorar comercialmente os jogos digitais, ou os utiliza 

internamente. Alvarez et al (apud Stewart & Misuraca, 2012) identificam três modelos de 

mercado: 

 

- O modelo baseado em pedido, no qual um cliente contrata uma empresa (mas não um 

desenvolvedor individual) para desenvolver e planejar um jogo. Esse, então, é utilizado 

exclusivamente pelo cliente. 

- O modelo baseado em licença, no qual títulos produzidos por qualquer tipo de Publisher, 

companhia, desenvolvedora independente, associação ou instituição pública ou privada 

(mas não um indivíduo) são disponibilizados mediante uma taxa. 

- O modelo de consultoria/treinamento é aquele no qual, desenvolvedores e designers de 

uma instituição pública ou privada são treinados em todos os diferentes estágios de 

produção e desenvolvimento de games no local. Isto pode não apenas envolver o 

desenvolvimento de um jogo em especial, mas também o desenvolvimento de práticas nos 

quais este pode ser utilizado mais eficientemente. Estes geralmente serão desenvolvidos em 

parceria com organizações publicas, Inovação e implementação baseada em pesquisa. 

 

• Pesquisa 

Um último modelo de desenvolvimento é o de inovação e implementação 

baseada em pesquisa, um dos tipos de atividade mais significativos, no qual parcerias entre 



 

usuários finais, empresas de tecnologia, desenvolvedores de jogos digitais e outras 

organizações especializadas de trabalho se unem para implementar um jogo em um 

contexto especifico. 

 

Neste caso, o desafio é construir uma forma sustentável de manter no longo 

prazo os produtos da pesquisa; isso requer não apenas uma implementação local de 

sucesso, mas também conhecimento transferível e tecnologia que possa ser reutilizada por 

parceiro ou organizações em outras situações. Organizações de investimento em pesquisa, 

tanto públicas quanto privadas, possuem um papel fundamental neste tipo de projeto. 

 

A cadeia de produção e distribuição não tem barreiras de entrada técnicas para o 

desenvolvimento. Os padrões, enginese ferramentas de desenvolvimento são de fácil 

acesso. 

 

As barreiras econômicas também são baixas, os recursos financeiros necessários 

são relativamente pequenos, esses jogos exigem equipes de desenvolvimento muito 

menores que as necessárias para desenvolver um jogo de console. A característica principal 

e que essas equipes tem um forte componente multidisciplinar, e devem contar com um 

designer instrucional, que deve fazer a mediação entre os conteúdos relativos à educação e 

a dinâmica do jogo. 

 

Geralmente, os jogos baseados em pesquisa e desenvolvidos em universidades 

não são concebidos para gerar receitas de vendas ao consumidor. A pesquisa, o 

desenvolvimento e distribuição destes jogos são feitas por um patrocinador, anunciante ou 

organização concedente do setor privado ou publico. Os usuários tem acesso aos jogos pela 

internet, gratuitamente, já que os encomendastes, governo, escolas ou outros instituições, 

tem interesse na melhoria da educação pública (Donner, Goldstein, & Loughran, 2008). 

 

2.3.4 Interações da indústria de jogos digitais com outros setores produtivos 

 

A indústria de videogames possui relações bem próximas com a indústria 

cinematográfica, tendo vários exemplos de interação entre as duas e outras mídias. Tal 



 

interferência é um fenômeno que remete as décadas de 80 e 90 quando surgiram os 

primeiros jogos de grande sucesso como Super Mario Bros., Mortal Kombat, Double Dragon 

e Street Fighter. 

 

Recentemente outros jogos receberam adaptações cinematográficas como Silent 

Hill, Resident Evil e Prince of Persia. 

 

Esta interação entre mídias (cinema, videogames, livros, etc.) é cada vez mais 

comum e suscitou o conceito de Transmedia, que se refere a um enredo que é contado 

através de diferentes mídias.  

 

Como exemplos destes relacionamentos temos: 

 

- Avanço na tecnologia dos estúdios de CG (Computer Graphics) e o lançamento de filmes 

focados nesta tecnologia que abordam o universo de videogames, como Final Fantasy: 

Spirits Within e Final Fantasy: Advent Children. 

- Colaboração no desenvolvimento da tecnologia de captura de movimentos (motion 

capture), tecnologia esta que permite o lançamento de jogos onde a expressão facial dos 

personagens é bastante realista, tornando uma experiência de jogo mais realista, como 

L.A. Noire e Beyond Two Souls. 

- Atores de Hollywood usando suas vozes para interpretar personagens em jogos, como: 

Susan Sarandon, Lena Headey, John Slattery em Dishonored; Mark Hammil em Batman: 

Arkham Asylum e Batman: Arkham City; Aaron Staton em L.A. Noire ; Ellen Page em Last 

of Us e Beyond Two Souls; Keith David, Seth Green, Martin Sheen, Yvonne Strahovski em 

Mass Effect. 

- A empresa Machinima produz um diverso conteúdo para gamers. Entre esse conteúdo 

existem diversas séries para internet que se passam no universo de videogames, como 

Mortal Kombat, Resident Evil, Portal, Alan Wake, Dragon Age entre outros. 

- Um dos pontos altos da apresentação do Xbox One foi a revelação que uma serie de TV 

exclusiva para o Xbox One que se passa no universo de Halo e tem produção executiva 

de Steven Spielberg. 



 

- A série Defiance representa uma experiência transmídia recente. Estreou em abril de 

2013 e é exibida nos Estados Unidos no canal SyFy. Além da série, há um jogo de mesmo 

nome, e a experiência do jogo é modificada conforme a historia que a série é contada. 

- Um dos games anunciados pelo Xbox One, Quantum Break terá seu enredo contado no 

formato de seriado, inclusive com cenas intercaladas com atuação de atores reais. O jogo 

é produzido pelo estúdio Remedy, o mesmo responsável pelo jogo Alan Wake do Xbox 

360, que também era contado em formato episódico. 

- O jogo Ryse: Son of Rome, um dos títulos de lancamento do Xbox One, recebeu uma web 

serie chamada “The Fall” que é uma coprodução com o site Machinima. A série começou 

a ser exibida em novembro de 2013 e conta com 4 episódios. 

 

2.3.5. Análise comparativa da indústria de jogos digitais no Brasil: Fortaleza, Recife, Salvador 

e São Paulo 

 

No Brasil, a produção de jogos para consoles é praticamente nula: não existem 

estúdios dedicados a produção de jogos para consoles de mesa. Tal situação ocorre desde os 

primórdios da indústria, fazendo com que o Brasil jamais tivesse relevância na produção de 

jogos digitais no mercado mundial. 

 

Há poucas informações sobre a indústria de jogos digitais no Brasil. Por isso, foi 

desenvolvido o primeiro Censo da Indústria de Jogos Digitais (FLEURY et al., 2014) que se 

concentrou no elo central da cadeia de valor, os desenvolvedores. 

 

O objetivo da pesquisa foi levantar dados acerca das empresas desenvolvedoras, 

assim como os perfis das empresas e dos jogos desenvolvidos pelas mesmas, as ferramentas 

e metodologias utilizadas pelos desenvolvedores e a exploração de aspectos relacionados ao 

marketing, faturamento, internacionalização das empresas e propriedade intelectual. 

 

Perfil das Empresas Desenvolvedoras no Brasil 

• Distribuição Geográfica 

Nesta amostra, é possível ver uma concentração das empresas no Estado de São Paulo, 

seguidos pelos estados do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Santa Catarina, o que mostra 



 

que as empresas se concentram nas regiões Sul e Sudeste. Essa concentração é explicada 

pelo fácil acesso a internet, as ferramentas de desenvolvimento e as oportunidades de 

negócios. Na região Nordeste destaca-se o estado de Pernambuco, provavelmente pela 

existência do Porto Digital, polo que agrega diversas empresas de tecnologia. Ha poucos 

desenvolvedores na região norte. Apenas um desenvolvedor afirmou, apesar de ser 

brasileiro, estar fisicamente em outro país (EUA). 

Tabela 5: Distribuição Geográfica das Empresas de Jogos Digitais no Brasil 
 

Região / Estado Empresas % 

Norte 2 1,34% 

Amazonas 1 0,67% 

Pará 1 0,67% 

Nordeste 26 17,45% 

Pernambuco 10 6,71% 

Paraíba 6 4,03% 

Bahia 5 3,36% 

Ceará 4 2,68% 

Piauí 1 0,67% 

Sudeste 77 51,68% 

São Paulo 54 36,24% 

Rio de Janeiro 12 8,05% 

Minas Gerais 6 4,03% 

Espírito Santo 5 3,36% 

Centro-Oeste 8 5,37% 

Distrito Federal 7 4,70% 

Goiás 1 0,67% 

Sul 35 23,49% 

Rio Grande do Sul 16 10,74% 

Santa Catarina 11 7,38% 

Paraná 8 5,37% 

 
Fonte: Adaptada de FLEURY et al. (2014) 

 
Conforme pode ser verificado na Tabela anterior, o Ceará se apresenta de modo 

bastante tímido, com apenas 4 empresas, todas situadas na Região Metropolitana de 

Fortaleza (Vide APÊNDICE X).    

 

2.3.6 Potencialidades de crescimento futuro da indústria de jogos digitais (JD) 

A produção de JD é atividade  que  envolve,  além  de conhecimentos técnicos de 

produção de software, a integração com arte sonora, visual, conhecimentos de física e outras áreas 

afins (como os casos de jogos digitais educativos). Um jogo digital pode ser entendido como um bem 

de informação cuja produção requer esforço  multidisciplinar e cuja política de fomento necessita 

focar uma complexa cadeia de valor. Desta forma, é necessário o desenvolvimento e o fomento do 



 

setor através da promoção da diversidade,  de capacitação,  do acesso  a  mercados,  de parcerias  e  

inúmeras  outras  possibilidades.  
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2.4 Música 
 

2.4.1. Análise da cadeia produtiva da música  

 

A indústria fonográfica brasileira e mundial sofreu nos últimos 20 anos uma 

verdadeira revolução em termos de processos de produção e distribuição. O advento da 

internet e, juntamente com ela, de toda uma gama de novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) provocou um profundo impacto na configuração da cadeia produtiva da 

música e na redefinição de novos modelos de negócios dos agentes atuantes dentro deste 

novo sistema. A música, a partir da tecnologia do mp3, passou a ser produzida e difundida a 

partir e através de softwares e equipamentos de tecnologia digital que foram desenvolvidos 

criando novos paradigmas de distribuição e comercialização, redefinindo mercados e 

ampliando o acesso de micro e pequenos empreendimentos. O compartilhamento e a  

comercialização de conteúdos musicais em múltiplas plataformas tornou-se uma realidade, 

de modo associado à circulação de espetáculos e apresentações.   

 

Diante dessa nova realidade, os grandes selos e as grande gravadoras foram 

perdendo gradativamente espaço para micro e pequenos produtores independentes que 

vêm se organizando através de redes de produção, compartilhamento de conteúdos, difusão 

e comercialização.  

 

Basta analisar os números do faturamento do setor no Brasil, para constatar o 

processo descendente da venda de CDs e de aumento crescente das vendas em suporte 

digitais. Na Tabela a seguir, podemos constatar a queda de 72% no faturamento 

correspondente às vendas de CDs no país, no período entre 1999 e 2008.  

 



 

Tabela 6: Faturamento do setor fonográ

 

 
Em contrapartda

R$ 8,5 milhões em 2006 para R

que representou um crescimento de 410,8%. Do total vendido 

78% foi comercializado por celular e 22% por internet (FJP, 2010).

 

Analisando-se a cadeia produtiva do mercado musical na

se verificar o conjunto de atores públicos e privados, institucionais e empresaria

envolvidos nas etapas que vão desde a 

comercialização e consumo.

 

Faturamento do setor fonográfico – Brasil – 1999-2008 

Em contrapartda, o faturamento com as vendas em suportes digitais saltou de 

para R$ 43,5 milhões em 2008 (aumentaram de 1,8% para 12,1%), o 

que representou um crescimento de 410,8%. Do total vendido em suporte digital em 2008, 

78% foi comercializado por celular e 22% por internet (FJP, 2010). 

se a cadeia produtiva do mercado musical na FIG. 18 a seguir, pode

se verificar o conjunto de atores públicos e privados, institucionais e empresaria

envolvidos nas etapas que vão desde a pré-produção, passando pela produção, distribuição, 

comercialização e consumo. 

 

 

o faturamento com as vendas em suportes digitais saltou de 

2008 (aumentaram de 1,8% para 12,1%), o 

em suporte digital em 2008, 

FIG. 18 a seguir, pode-

se verificar o conjunto de atores públicos e privados, institucionais e empresariais, 

produção, passando pela produção, distribuição, 



 

Figura 18a: Cadeia produtiva do mercado musical 

 
Fonte: PRESTES FILHO, 2005, p.30 - 31. 
 
 

Figura 18b: Cadeia produtiva do mercado musical (continuação)

 

Fonte: PRESTES FILHO, 2005, p.30 - 31. 



 

 
A cadeia produtiva da música se renova e se amplia tanto em formatos físicos 

(como arte de espetáculo) quanto através de suportes digitais, envolvendo múltiplos atores. 

A intersetorialidade, isto é, a integração do setor da música com outros setores culturais e 

criativos também pode ser percebida nas relações estabelecidas entre profissionais da 

música com profissionais do audiovisual, do design, da indústria de conteúdos digitais, da 

publicidade e do comércio, só para citar alguns, nas várias etapas de sua cadeia produtiva.  O 

relacionamento ou a integração entre setores criativos é muito comum e potencializa o seu 

desenvolvimento, gerando processos de inovação. 

 

A cadeia linear ainda existe atualmente, com as etapas de criação, produção, 

divulgação e distribuição, contudo surgem múltplus canais que conectam artstas e 

gravadoras diretamente ao consumidor, através dos suportes digitais. Os papéis dos atores 

constituintes das diversas etapas da cadeia produtiva acabam se fundindo, se mixando e se 

reconfigurando. Mais representativa do que uma cadeia produtiva convencional a imagem 

de redes colaborativas de profissionais se destaca no setor da musica, conforme pode ser 

constatado na Figura 19 a seguir: 

Figura 19: Redes Musicais 

 

Fonte: Traduzido de Leyshon (2001) por VIVEIRO e NAKANO (2008) 



 

A grande conseqüência dos novos caminhos para a produção musical é o 

surgimento de muitas gravadoras independentes, focalizadas em poucos estilos musicais e, 

principalmente, locais. Diferentemente do que ocorreu na década de 90, essa cena local 

ganha agora a oportunidade de se expandir globalmente, pois a troca de arquivos digitais 

quebra as barreiras espaciais.  

 

No Brasil, ocorre um movimento de cenas independentes também, com suas 

próprias característcas. Vicente (2006) descreve estas cenas como “circuitos autônomos de 

produção musical, onde as fortes vinculações identtárias (comportamentais, geográficas, 

étnicas, religiosas, etc) e o acesso às tecnologias permitem a formação de uma rede de 

produção e distribuição cultural fora do âmbito das grandes gravadoras ou das redes 

nacionais de mídia. Foi a partr desses circuitos – de caráter local, mas quase sempre 

legitimados por referenciais internacionais-populares – que surgiu significatva parte não só 

do que foi realmente inovador na produção musical brasileiras das duas últmas décadas, 

como também alguns de seus maiores fenômenos de venda.”  

 

Vicente (2006) cita exemplos desses circuitos que existem atualmente, como o 

do Forró de Fortaleza, do funk carioca, do rock alternatvo (mais concentrado nas cidades de 

São Paulo, Curitba e Brasília) e da música religiosa. Esses estilos muitas vezes dispensam as 

grandes gravadoras, pois dentro deles toda a cadeia de produção musical já está em 

funcionamento. O agente das bandas pode ter em seu poder também locais para shows, 

meios de divulgação (rádios e televisões) e a distribuição, por ser majoritariamente local, não 

apresenta grandes custos. Outro ponto relevante é que as gravadoras contnuam 

trabalhando com princípios do sistema aberto, incorporando cenas locais e distribuindo-as 

para todo o território nacional. Esse é o caso da Axé Music, cena nascida na Bahia e que as 

majors transportaram para o resto do país. Em 2007 Ivete Sangalo, principal representante 

desse movimento e com contrato com a Universal Music, foi a artista que mais vendeu DVDs 

no país.  

 

No Ceará, um exemplo emblemático da indústria da música está no Forró, em 

virtude de uma reconfiguração pela qual passou em termos de produção e distribuição nos 

90, uma reconfiguração gerada a partir da criação e do desenvolvimento de um arranjo 



 

produtivo que incluiu o surgimento de bandas, estúdios de gr

de shows, além de empresas de logística de transporte e de equipamentos (AMARAL FILHO, 

2008).  

 

A seguir a cadeia produtiva do Forró (AMARAL FILHO, 2008, p.15):

 

2.4.3 Análise de novos modelos de negócios do setor da música 

 

• “Nuvem” digital: 

 

A obsolescência da mídia física (CD, vinil etc) causada pela distribuição digital, 

gerou uma grande crise nos modelos tradicionais da indústria fonográfica. O 

compartilhamento e a pirataria tornaram

catastróficas de faturamento nesse mercado.

 

Novos modelos de negócio foram demandados e começaram a ser desenhados 

no início dos anos 2000. Nesse período, merece destaque o lançamento da loja o

produtivo que incluiu o surgimento de bandas, estúdios de gravação, rádios, casas e circuitos 

de shows, além de empresas de logística de transporte e de equipamentos (AMARAL FILHO, 

A seguir a cadeia produtiva do Forró (AMARAL FILHO, 2008, p.15):

2.4.3 Análise de novos modelos de negócios do setor da música  

A obsolescência da mídia física (CD, vinil etc) causada pela distribuição digital, 

gerou uma grande crise nos modelos tradicionais da indústria fonográfica. O 

o e a pirataria tornaram-se uma grande ameaça, gerando quedas 

catastróficas de faturamento nesse mercado. 

Novos modelos de negócio foram demandados e começaram a ser desenhados 

no início dos anos 2000. Nesse período, merece destaque o lançamento da loja o

avação, rádios, casas e circuitos 

de shows, além de empresas de logística de transporte e de equipamentos (AMARAL FILHO, 
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“iTunes Store”da Apple (2003) que ofereceu ao consumidor a possibilidade de comprar o 

arquivo digital do álbum de sua banda favorita ou mesmo de só uma das músicas do álbum 

ao custo de U$0,99 por música. 

 

                 Na época, a popularização da compra online de músicas por U$0,99 deixou 

evidente um caminho possível para a indústria musical. Hoje vivemos uma nova fase dessa 

evolução que vem ao encontro com tendências como a disposição de dados infinitos na 

“nuvem” do meio digital e a ideia de não consumir mais a partir do conceito de “possuir” 

mas de “usufruir”. 

 

                    Desta forma, surgiram uma série de plataformas – Spotify, Rdio, Deezer, Napster, 

entre outras – oferecendo aos usuários as seguintes possibilidades: ouvir toda e qualquer 

música que desejar, quantas vezes quiser, pagando por isso uma taxa mensal; ou se preferir, 

optar por um pacote gratuito, em que a remuneração é feita a partir de espaços 

publicitários. 

 

                 O Spotify é hoje a segunda maior fonte de receita da indústria da música no 

mundo. Em menos de 6 anos de vida, já possui mais de 40 milhões de usuários ativos no 

mundo. Destes, 10 milhões são assinantes da conta premium. Já são mais de 30 milhões de 

músicas disponíveis e 1,5 bilhão de playlists criadas dentro da plataforma. A cada dia, 20 mil 

novas músicas são adicionadas. O que se percebe é que as novas mídias e as inovações 

provenientes delas tem gerado soluções de acesso e comercialização em escala ampliando 

mercados. 

 

Em contrapartida, a gestão coletiva de direitos autorais ganha cada vez mais 

importância no sentido de remunerar os autores e compositores de modo justo e 

transparente. 

 

• Música: Espetáculo e Festa 

 

Em paralelo ao desenvolvimento dos novos modelos, baseados em suportes 

digitais, a indústria da música tem investido fortemente na realização de grandes 



 

espetáculos, festas e festivais. A vocação brasileira para a festa tem aberto caminhos que 

tem gerado oportunidades para os profissionais do setor.  

 

Novos modelos de negócios associados de desenvolvimento local, tem 

mobilizado arranjos produtivos que englobam cantores, músicos, produtores, organizadores 

de eventos, casas de show, bares e restaurantes etc.  

 

Contatamos também o nascimento de uma indústria de entretenimento popular, 

produzindo grandes sucessos sem depender de grandes gravadoras e da grande mídia. É o 

caso do funk carioca, do forró eletrônico cearense, do tecnobrega paraense, do arrocha 

baiano, do lambadão cuiabano, da tchê music gaúcha. Todas essas músicas são produzidas 

na periferia para a periferia, sem passar pelo centro. (FREITAS, 2008) 

 

O Tecnobrega paraense merece destaque por propor e dinamizar uma nova 

cadeia produtiva, baseada na produção de CDs piratas com divulgação realizada por camelôs 

e DJs de festas aparelhagens que comandam festas por todo o Estado. A pirataria assume o 

papel de principal agente de divulgação da produção musical que nasce na periferia. A seguir 

na Figura 20, apresentamos a cadeia produtiva básica do tecnobrega. 

 
Figura 20: Cadeia Produtiva do Tecnobrega 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de FREITAS (2008) 
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Enquanto dados da ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Discos) mostram 
que, entre 2000 e 2005, o faturamento da indústria fonográfica caiu de R$ 94 
milhões para R$ 52,9 milhões, o levantamento da FGV mostra que a indústria do 
tecnobrega vai na contramão dos acontecimentos. Só as bandas faturam mais de R$ 
1 milhão com a venda de em média 130 mil CD’s e os vendedores de rua obtêm 
quase o mesmo valor com a venda aproximada de 180 mil CD’s. Temos, portanto, 
cerca de 310 mil unidades mensais vendidas e uma receita de 2 milhões só com a 
comercialização das mídias. Desse modo, são cerca de R$ 24 milhões ao ano – 
faturamento exclusivo da indústria do tecnobrega de Belém. (FREITAS, 2008, p.9) 

 

 
2.4.4. Análise comparativa do setor musical: Fortaleza, Recife, Salvador e São Paulo 

 

Levantar dados representativos da realidade do setor musical em Fortaleza ou 

em outra qualquer grande capital brasileira é um desafio que exige investimento. Os dados 

existentes correspondem a dinâmica de profissionais e empreendimentos que atuam na 

formalidade. O problema é que a economia da música funciona em grande parte na 

informalidade, o que a torna invisível. Assim, o que vemos é sempre muito aquém da 

realidade.  

Ao analisarmos o Gráfico 4 a seguir, verificamos um número muito baixo de 

profissionais atuantes no setor da música. Em Fortaleza, não chegam a 200 profissionais 

registrados como empregados, ainda que a música na cidade esteja presente em 

restaurantes, bares, barracas de praia, casas noturnas, casas de shows, além de centenas de 

eventos que acontecem na cidade. Numa cidade como São Paulo, com mais de 11 milhões 

de habitantes, constatamos um numero de profissionais que não chega a 1200. Muito pouco 

para a realidade da cidade brasileira com maior numero de habitantes e entre as 10 mais 

populosas do mundo. Na verdade, esse numero não é representativo do setor, cujas lógicas 

de funcionamento não correspondem ao modelo do emprego tradicional. O profissional da 

música tem um perfil empreendedor com características correspondentes ao do 

empreendedor individual (MEI).  

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4: Nº de Profissionais Formalizados do Setor Musical por Município - 2013 

 
Fonte: RAIS/Minist. Trabalho e Emprego. 

 
 

Em termos de remuneração média, o que se percebe é que entre Fortaleza, 

Recife, Salvador e São Paulo, Fortaleza figura em último lugar com uma remuneração mensal 

que não atinge o montante de R$1.000,00. Este dado é um indicativo da precariedade de um 

mercado que, apesar de estar associado diretamente à economia da noite e da festa, não 

recompensa aqueles que dele fazem parte. 

 
Gráfico 5: Remuneração Média de Profissionais do Setor Musical por Município - 2013 

 
 

Fonte: RAIS/Minist. Trabalho e Emprego. 
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3 Considerações Finais 
 

Para o segundo relatório, o propósito era apresentar os dados, inicialmente de 

sete setores – Artesanato, Audiovisual, Design de Moda, Festas e Celebrações, Gastronomia, 

Jogos Digitais e Música. No entanto, foi decidido em reunião no Iplanfor, sob a coordenação 

do Sr. Sérgio Buarque,  que o foco seria em quatro setores uma vez que os setores de 

Artesanato, Festas e Celebrações seriam contemplados pelo Grupo de Turismo e o de 

Gastronomia, pelo Grupo de Alimentos e Bebidas.  

 

Desta forma, os dados dos setores restantes -  Audiovisual, Design de Moda, 

Jogos Digitais e Música foram apresentados e, na medida do que foi possível, foram feitas as 

análises comparativas com as cidades de Recife e Salvador (referências no nordeste) e São 

Paulo (referência nacional).  

 

Em quase todos os setores, São Paulo lidera como cidade produtora dos bens e 

serviços criativos dos setores destacados. A exceção vem no setor da moda, no segmento 

mais específico de calçados em que o estado do Ceará lidera como estado exportador, 

fazendo a ressalva que as capitais desses estado é onde se encontra a maior concentração 

de empresas/empregos. O setor de Design de Moda em Fortaleza tem se destacado pela 

criação de moda autoral e o seu maior indicador é o evento Dragão Fashion Brasil. Além 

dele, os negócios que se espalham em redes sociais (vale para todo setor) e em encontros 

coletivos  como é o caso do Babado Coletivo que reúne os empreendedores (formais ou não) 

do setor na cidade. A moda autoral ressalta os pontos chaves do design como o resgates dos 

valores do local – artesanato por exemplo, a preocupação com a sustentabilidade, a inclusão 

social, a inovação e a tecnologia e abrange segmento de confecção cotidiana e luxo, moda 

praia , moda íntima, acessórios, jóias, calçados, produtos home (cama, mesa e banho). E, 

apesar de não configurar propriamente um segmento criativo, devido a ocorrência de 

inúmeras cópias, vale mencionar os ‘shopping de modinha’ que concentra um número 

considerável de produtores  e atrai grande número de compradores  de todo estado e fora 

dele. 

 



 

No setor audiovisual, o destaque é para a cidade do Recife. Nesses primeiros 

anos do século XXI ocorreu o fenômeno do ‘Novo Cinema Pernambuco’, nomenclatura que 

designa a safra de filmes (bons filmes) autorais oriundo daquele estado. Em crítica à 

classificação de ‘cinema pernambucano’,  o produtor de filmes como ‘Cinema, Aspirinas e 

Urubus’ (2003) e o ‘Tatuagem’ (2013), João Vieira Jr afirmou ao semanário Veja em 2013 que 

“o cinema de Pernambuco é, acima de tudo, um cinema brasileiro que quer dialogar não só 

com o estado, mas com o país e com o mundo”. Junto a ele, cineastas e também produtores 

como o pernambucano Marcelo Gomes e o cearense Karim Ainouz creditam que esse 

aumento de produção está ligado ao investimento que o estado faz à cultura (Fundarpe – 

Funcultura Pernambuco) e,  em particular, ao  setor audiovisual. Esse fato não ocorre no 

estado do Ceará, ou ainda, em Fortaleza que não apresenta um investimento específico para 

o setor. A despeito disso vale a ressalva das trocas espontâneas que ocorrem entre os 

profissionais do setor, como os já citados cineastas que são parceiros em muitos projetos e 

ora produzem em Recife, ora produzem em Fortaleza, contribuindo para o fortalecimento de 

filmes autorias na região como é o caso “Viajo porque preciso, volto porque te amo”(2009).  

 

Nos jogos digitais, quanto ao consumo, o Brasil é 11º maior mercado do mundo 

em vendas de games e consoles, tais como o Playstation 4 ou o Xbox One. Mais do que isso, 

trata-se de um mercado que já superou as indústrias cinematográficas e fonográficas 

juntas.No entanto, o Brasil todo padece em relação a produção de jogos para console devido 

ao nosso descompasso tecnológico e os altos investimentos para o setor (produção de jogos 

para console). O destaque continua para São Paulo. Em Fortaleza e, acreditamos que ocorre 

da mesma forma em outras cidades,  a internet vem criando ambientes propícios à produção 

de jogos em rede (on line/ aplicativos )e distribuição gratuita por todo o mundo. Fora isso, 

há as universidades que são um suporte para o ensino e o desenvolvimento técnico para a 

‘construção’ dos jogos em suas várias modalidades.  Vale a ressalva que o primeiro e último 

edital para a área dos jogos ocorreu em 2004 – Edital JogosBR. Mas o mercado de jogos 

digitais, em todo o mundo tem se destacado como mídia, como mercado e como forma de 

arte, ocupando cada vez mais espaço na sociedade. Em Fortaleza, há instituições de ensino 

superior como a Universidade Federal do Ceará (Sistema e Mídias Digitais / Cinema e 

Audiovisual), Universidade de Fortaleza (Audiovisual e Novas Mídias) e  o Centro 

Universitário Estácio de Sá, além de outros cursos como é o caso do Porto Iracema das Artes 



 

que prepara a primeira turma de  desenvolvedores de jogos, com foco no 

empreendedorismo no setor. O sócio da Valente Stúdio, Daniel Valente, doutorando em 

Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza (Unifor) acredita que a aposta 

educacional de cursos no Ceará é um dos fatores que fomenta o desenvolvimento deste 

setor. Segundo ele, “o mercado está começando agora, no entanto, mesmo com várias 

universidades começando a apostar na produção em jogos ainda é difícil achar profissionais 

de games aqui em Fortaleza. Muitos trabalham, mas não são especializados em jogos”. 

Outro ponto que merece ser destacado é o que alerta o professor da Universidade de 

Federal do Ceará, Neil Rezende: a migração dos profissionais no setor para trabalhar fora do 

nosso estado, no caso especifico, para cidade de São Paulo. Há ainda a saída de talentos para 

o exterior como é o caso de cearenses no mercado de games e animação nos Estados 

Unidos. Desenvolvedor há 15 anos,  Anderson Fabiano sinaliza para a falta de incentivo no 

setor, causador de grande impasse para o desenvolvimento de jogos. A área é promissora e 

lucrativa mas ele percebe que Fortaleza / Ceará está perdendo o “time” pois não verifica 

interesse em investimentos nem do setor público, nem dos próprios empresários cearenses. 

É ainda interessante frisar nos eventos de jogos que ocorrem em Fortaelza como o Moba 

Arena que reúne gamers de todo mundo, em encontros físicos e “batalhas” virtuais. Por fim,  

o audiovisual e jogos digitais são setores que trabalham de forma transdisciplinar pois suas 

atividades abordam assuntos como criação de roteiros, animação, programação, 

computação gráfica e design. 

 

O caso da música na RMF, o setor urge por uma pesquisa por dados primários, 

devido aos fatores da informalidade e do advento da internet e o consequente 

aparecimento de novos suportes que possibilita o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios. Bares, casas de shows, barracas de praias, há sempre a presença de músicos – 

cantores individuais e bandas (rock, MPB, forró entre outros), mas isso não significa que o 

setor é produz resultados satisfatórios.  Em conversa com um músico com mais de vinte 

anos “de estrada” e que preferiu o anonimato, ele lamenta que o setor público não invista 

no setor, mas ao mesmo tempo não se mostra empolgado, ou ainda preparado para as 

possibilidades de novos modelos de negócio na internet. Vale ressaltar o evento Feira da 

Música coordenado por Ivan Ferraro. O mesmo ressalta que tal evento é fruto de “uma 

articulação fundamental para pensarmos o Brasil profundo a partir do Nordeste. Geográfica 



 

e culturalmente estamos falando do centro e da matriz da nossa cultura. E a Feira da Música 

serve de ferramenta para resultados efetivos para desenvolvimento da música no Ceará e no 

Nordeste”. 

 

Por fim, há elementos comuns a esses setores – a internet, a tecnologia e o 

empreendedorismo. Esses fatores, aliado com a criatividade dos autores, têm possibilitado o 

incremento de negócios, mesmo com o pouco investimento percebido pelos representantes 

do setor. Isso sinaliza tanto o potencial desses setores criativos como o que ainda pode ser 

feito para resultados mais efetivos na RMF, assunto a ser tratado no relatório seguinte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE 1 – Relação de empresas desenvolvedoras de games em 
Fortaleza, Recife, Salvador e São Paulo. 

 

Empresas de jogos Digitais em Fortaleza (4 empresas) 

Fan Game Studio  
Fundação: 2010 

Fan Studios  
Fundação: 2010 

Valente Studio  
Fundação: 2011  
Virtue Studio  
Fundação: 2001 

 

Empresas de Jogos Digitais em Salvador (3 empresas) 

Contra Labs  
Fundação: 2013  
Associado a: Acigames 

Grupo De Pesquisa Comunidades Virtuais  
Fundação: 2006  
Associado a: Abragames 

Virtualize Soluções Digitais Criativas  
Fundação: 2007  
Associado a: ABRADI - Associação Brasileira dos 

Agentes Digitais 

 

 
Empresas de Jogos Digitais em Recife (9 empresas) 

Best In Games Hut Ltda  
Fundação: 2012  
Associados a: Play Recife, tem profissionais 

associados ao IGDA 

Granada Studio  
Fundação: 2009  
Associado a: Tem profissionais associados ao 

IGDA 

Jynx Playware  
Fundação: 1999  
Associados a: Abragames, Play Recife, Tem 

profissionais associados ao IGDA 

Kokku  
Fundação: 2011  
Associados a: Abragames, Play Recife, tem 

profissionais associados ao IGDA 

Manifesto Game Studio  
Fundação: 2005  
Associados a: Play Recife, tem profissionais 

associados ao IGDA, SOFTEX 

 

Mudcrab Studio  
Fundação: 2013 

Playful/ Brainon  
Fundação: 2011  
Associados a: Play Recife, tem profissionais 

associados ao IGDA 

Rapp´S Studio  
Fundação: N/D  
Associados a: ITEP 

Wisdom Labs  
Fundação: N/D 

 

Empresas de Jogos digitais em São Paulo (31 empresas) 

2Mundos  
Fundação: 2011  
Associados a: Abragames 
3Dvoyage  
Fundação: 2011  
Associados a: Abragames, tem profissionais 
associados ao IGDA 
44 Toons Interactive  

Miris Mind  
Fundação: 2011 
Ovni Studios  
Fundação: 2007  
Associado a: Abragames 
Pocket Trap  
Fundação: 2013  
Associado a: BGD - Brazilian Game Developers 



 

Fundação: 1996  
Associados a: Abragames 
Bivissoft  
Fundação: 2011 
DayDreamLab  
Fundação: 2006  
Associados a: Abragames 
Estudio Catavento Games  
Fundação: 2013 
Falcone Games  
Fundação: 2013 
Fire Horse Studio  
Fundação: 2013 
Flux Game Studio  
Fundação: 2012 
Hive Digital Media  
Fundação: 2007  
Associado a: Abragames, Acigames 
Insane  
Fundação: 2009 
Insolita Studios  
Fundação: 2006  
Associado a: Abragames 
Izotonic Games  
Fundação: 2012 
Jmberaldo Criações  
Fundação: 2011 
Loud Noises  
Fundação: N/D 
Maya  
Fundação: 2007 
 
 

Proage  
Fundação: 2002 
Puro Game  
Fundação: 2011 
Qubyte Interactive  
Fundação: 2009 
Redalgo  
Fundação: 2004  
Associado a: ASSESPRO -Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia de Informação, ABES - 
Associação Brasileira das Empresas de Software 
Sioux  
Fundação: 2011  
Associado a: Abragames, Acigames 
Skyjaz Games  
Fundação: 2012 
Tapps Games  
Fundação: 2010 
Thoth Games  
Fundação: 2011  
Associado a: Abragames, tem profissionais 
associados ao IGDA 
Trendstockr  
Fundação: 2013  
Associado a: Abragames, Acigames 
Twisted Key Entertainment  
Fundação: 2011 
Vortex Game Studios  
Fundação: N/D 
Webcore Games  
Fundação: 1999  
Associado a: Abragames 

 
 


