


CAMPO CRIATIVO: 

Design 

APRESENTAÇÃO GERAL DA CIDADE: 

 

Fortaleza, capital do estado do Ceará, é a 5ª maior cidade do Brasil, população de 2.643.247 

habitantes (2018) em um território de 315 km². Com um litoral de 34 km, é a capital brasileira 

mais próxima da Europa e um dos principais destinos turísticos do Brasil. Fortaleza é a oitava 

cidade em termos de poder de compra no Brasil. O aeroporto de Fortaleza é operado pela 

Fraport e conta com um HUB com 48 vôos internacionais por semana para 14 cidades. O 

Terminal de Passageiros e Cargas de Fortaleza movimentou cerca de 100 milhões de toneladas 

e 13.543 passageiros entre 2017 e 2018. Fortaleza também é um HUB de comunicação, sendo 

a segunda maior cidade do mundo em número de cabos submarinos de fibra óptica. Em 2016, 

era a décima cidade mais rica do país, com um PIB de US $ 15 bilhões e renda per capita de US 

$ 6.300 por ano. Fortaleza é governada pelo prefeito Roberto Claudio e conta com 43 

vereadores da prefeitura. Além disso, Fortaleza possui uma ampla gama de órgãos colegiados 

para a participação da comunidade: conselhos escolares, conselhos de saúde, conselhos 

tutelares, conselhos de políticas públicas e fóruns territoriais, além de várias associações e 

federações de classes. Entre as instalações culturais, vale destacar o Centro Dragão do Mar de 

Arte e Cultura, com 14.500m², que recebe mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. 

Distribuídos por toda a cidade, existem 43 museus, quase 30 teatros, 15 centros culturais e 24 

bibliotecas públicas. 

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS PARA A CIDADE - USANDO A 

CRIATIVIDADE COMO CONDUTORA DA AÇÃO: 

Em Fortaleza, a criatividade é resultado de uma necessidade, simbolizando a capacidade da 

população de buscar alternativas para superar a pobreza e a exclusão. O talento para o 

comércio faz da Capital uma fonte de bens e serviços com uma importante dimensão cultural e 

criativa, com ênfase na criação de redes de nano, micro e pequenos empreendedores da 

Economia Criativa. O Plano Estratégico Fortaleza 2040 tem como escopo o Plano de Economia 

Criativa, que busca superar o desafio da desigualdade de oportunidades baseado na 

criatividade, favorecendo a ação coletiva e colaborativa dos segmentos culturais nos processos 

produtivos. O projeto em Fortaleza também aparece no aprimoramento da mobilidade urbana 

(redesenho de rotas de tráfego urbano, implantação de ciclovias, viadutos, calçadas acessíveis, 

além de ser pioneiro no país de compartilhamento de carros elétricos públicos), além de um 

projeto inovador de equipamentos de acessibilidade para a praia. Os projetos Mulheres 

Empreendedoras e Meu Bairro Empreendedor têm o objetivo de financiar empreendimentos 

criativos em áreas e bairros de baixo IDH, tendo a Economia Criativa como propulsora de 

transformações socioeconômicas da população. 

ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL: 

O Plano Estratégico 2040 de Fortaleza contempla 33 planos setoriais com 1378 ações com o 

objetivo central de reduzir as desigualdades na cidade (ODS10), que são monitorados por meio 

de 27 metas estratégicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O 



Plano Setorial de Rotas Estratégicas da Federação das Indústrias do Ceará - FIEC visa sinalizar 

caminhos de construção futuros para setores econômicos promissores do Estado do Ceará e 

da cidade de Fortaleza. Ações de inclusão produtiva envolvendo os setores da economia 

criativa nas áreas mais vulneráveis da cidade são o foco das políticas de desenvolvimento 

econômico (ODS 5 e 8). A infraestrutura básica da cidade recebeu forte investimento, como 

em saneamento e esgoto (ODS 6), urbanização de assentamentos precários (ODS 11) e 

melhorias no transporte público e na habitação (ODS 11). Fortaleza está buscando um 

desenvolvimento local sustentável, com projetos de desenvolvimento da educação básica 

(ODS 4) e saúde da população (ODS 3). 

IMPACTO ESPERADO DA NOMEAÇÃO E DA ASSOCIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA CIDADE: 

A entrada de Fortaleza na Rede de Cidades Criativas da UNESCO permitirá a expansão da 

cooperação técnica e o intercâmbio com outras cidades da UCCN. Deverá contribuir para a 

melhoria da qualificação profissional e, como resultado, a expansão do mercado de produtos 

da economia criativa, cujos benefícios terão um forte impacto na melhoria da distribuição de 

renda (ODS 10). Em nível nacional, Fortaleza atrairá capital financeiro, através de 

investimentos produtivos e capital humano de qualidade. A nível regional, apresenta-se com a 

expansão e diversificação da produção industrial de valor agregado. No nível local, essa 

nomeação promoverá e estimulará projetos de Economia Criativa, especialmente em Design, 

gerando riqueza e novas oportunidades de emprego, além de reduzir as desigualdades através 

da inserção produtiva da população mais vulnerável com igualdade de gênero (ODS 5, 8 e 10) . 

O Plano de Ação apresentado para nomeação na UCCN propõe, além do aumento das 

atividades do segmento de Design, promover a inserção qualificada da população nas áreas de 

Economia Criativa. 

PROCESSO DE PREPARAÇÃO PARA O PEDIDO: 

A preparação do pedido desencadeou uma série de palestras de conscientização e a 

contratação do consultor internacional Eduardo Barroso, ex-diretor da WDO - World Design 

Organization, que colaborou com a candidatura das cidades de Florianópolis 2014 

(gastronomia) e João Pessoa 2017 (artesanato) ) O prefeito de Fortaleza estabeleceu um grupo 

de trabalho cujas reuniões mensais começaram em 2018. Os participantes incluíram 

representantes de vários departamentos do governo municipal, universidades públicas e 

privadas, sociedade civil (Associação Ceará Design, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE, FIEC, Instituto Cultural Iracema, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - SENAC). Dezenas de reuniões técnicas e entrevistas foram 

realizadas com líderes, profissionais e gestores públicos. Fortaleza participou, como cidade 

convidada, dos dois primeiros encontros da ECriativa, encontros anuais das cidades brasileiras 

da UCCN, em João Pessoa (2018) e Florianópolis (2019). 

 

 

 



ATIVOS COMPARATIVOS DA CIDADE REQUERENTE DISPONÍVEIS NA REDE: 

 

 Papel e fundações do campo criativo relacionados a história e desenvolvimento da 

cidade 

Com o ciclo do plantio de algodão no Ceará, a partir do século XVIII, consolida-se o processo de 

industrialização de Fortaleza, com a criação de um parque industrial têxtil e uma área de 

produção de moda. Consequentemente, em 1994, foi criado o primeiro curso de Moda e, em 

1998, o primeiro curso de Design. Existem também outras iniciativas, como o Programa Ceará 

de Design, do SEBRAE e parceiros, que entre 2004 e 2007 implementaram os Centros de 

Design de Moda, Artesanato, Embalagem, Gráfico e Jóias e o Curso de Formação Avançada em 

Design Estratégico, em parceria com o Istituto Europeo di Design e Instituto Dragão do Mar. 

Depois disso, foram criados cursos de graduação em vários segmentos de Design nas 

Universidades Públicas e Privadas, e hoje existem mais de 10 centros de treinamento 

específicos que oferecem ao mercado cerca de 500 profissionais por ano. Os setores de moda, 

produto e design estratégico são os mais destacados na formação de profissionais da área. 

 

 Importância econômica atual e dinamismo do setor cultural e, em particular, do 

campo criativo em questão: dados, estatísticas e outros indicadores sobre sua 

contribuição para o desenvolvimento econômico e o emprego na cidade, número de 

empresas culturais, etc. 

Fortaleza possui um PIB de aproximadamente US $ 135 milhões gerado por empresas de 

Economia Criativa, o que representa 0,9% da economia da cidade. Existem 914 empresas 

formais que atuam nos setores criativos de Fortaleza, além do mercado informal relevante e 

que tem sido motivo de políticas públicas. Especificamente para o Design, Fortaleza possui 

23% do número total de estabelecimentos da região Nordeste, colocando a cidade como a 

quarta capital do país em número de estabelecimentos registrados do Design, depois de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Em 2018, o Ceará possuía 19.160 profissionais criativos 

formalmente empregados, dos quais 60% estão empregados em Fortaleza, representando 2% 

do número total de profissionais criativos do país. Fortaleza surge como a terceira capital 

brasileira em termos de número de empregos formais no setor de Design, com uma taxa de 

273,9 designers por milhão de habitantes, 80% superior à média brasileira. 

 

 Diferentes comunidades e grupos envolvidos e / ou que ganham a vida com o campo 

criativo em questão 

Fortaleza possui o Sebrae, que oferece competitividade, desenvolvimento sustentável, 

inovação e design para pequenas empresas. O resultado disso pode ser verificado através da 

Central de Artesanato do Ceará - Ceart, que promove ações de aproximação entre Design e 

Artesanato. Da mesma forma, o setor é mobilizado por meio de diversas entidades, como o 

Instituto Cultural Iracema - ICI, que atua territorialmente na execução de projetos de 



requalificação urbana e cultural na Praia de Iracema e no centro da cidade; A Associação Ceará 

de Design - ACD, que desenvolve e divulga a ideia de design, facilita a aproximação entre 

oferta e demanda do segmento. Associação Brasileira de Design de Interiores - ABD, que 

valoriza e promove a profissão de design de interiores e; o Instituto de Arquitetos do Brasil - 

IAB, dedicado a temas de interesse de arquitetos, cultura arquitetônica e suas relações com a 

sociedade. 

 

 Grandes feiras, conferências, convenções, congressos e outros eventos nacionais e / 

ou internacionais organizados pela cidade nos últimos cinco anos, destinados a 

profissionais e praticantes da área criativa em questão (criadores, produtores, 

comerciantes, promotores, etc.) 

 

Anualmente, Fortaleza promove o Dragão Fashion Brasil - DFB, o maior evento de moda 

autoral da América Latina, que atende e lança novos talentos. Na Semana de Design do Ceará, 

são realizados seminários, oficinas, lançamentos de produtos e livros no segmento de design, 

buscando integrar a comunidade local à indústria brasileira e internacional. O Ceará Fashion 

Trade Brasil é uma feira de moda focada na apresentação de produtos, promovendo a 

interação comercial de empresas expositoras com os mercados nacional e internacional. O 

Festival OFF Fortaleza é um evento para promover o mercado de produção artística do Ceará e 

do Brasil, além de formar e estimular a geração de novos artistas e empreendedores 

relacionados aos setores de audiovisual, artes gráficas, cineastas, programadores e 

ilustradores. Por fim, o Mais Design Ceará é um evento que trouxe, em suas seis edições, 

grandes nomes do design brasileiro e sul-americano, com mais de 2.500 participantes em 

palestras e workshops. 

 

 Principais festivais, convenções e outros eventos de grande escala organizados pela 

cidade nos últimos cinco anos no campo criativo em questão e destinados a um 

público geral local, nacional e / ou internacional 

Destacamos alguns eventos, como Inovação na Cidade Inteligente e Mundo da Construção, 

que reúne universidades, associações de negócios e empresas para definir ferramentas de 

governança e financiamento para integração sistêmica entre a "Cidade Antiga" e a "Cidade 

Inteligente". O Encontro Nacional de Ergonomia reúne pesquisadores, professores, estudantes 

e profissionais. O Sana Fest é o maior evento de cultura pop e geek do norte e nordeste do 

Brasil e reúne anualmente 100.000 participantes para comercialização, palestras e workshops 

nas áreas de audiovisual, jogos e design gráfico. O Concreto - Festival Internacional de Artes 

Urbanas é o maior evento de arte urbana do Brasil. Possui instalações em toda a cidade e 

promove oficinas e palestras para a comunidade. A Casa Cor Ceará apresenta as principais 

obras de arquitetos, designers de interiores e paisagistas locais, valorizando a cultura e a arte 

em relação à sustentabilidade. 

 



 Principais mecanismos, cursos e programas para promover a cultura e a criatividade, 

bem como a educação artística para jovens no campo criativo em questão, tanto nos 

sistemas de educação formal quanto informal, incluindo as instituições ativas 

existentes que fornecem capacitação nesse campo. 

O Porto Iracema das Artes é uma instituição de referência no Brasil para a formação de jovens 

criadores em segmentos da economia criativa, oferecendo cursos básicos e técnicos e 

laboratórios de criação. Existem três CUCAs que promovem a proteção social, com 

oportunidades para a formação de jovens nas áreas da Economia Criativa, além de possibilitar 

a difusão da cultura da periferia da cidade para toda a comunidade da cidade. Opa! A School of 

Design visa atender às necessidades de treinamento do mercado local, com uma abordagem 

focada na produção de produtos gráficos com base em fundamentos teóricos e referências 

diversificadas. A Escola Thomaz Pompeu oferece oportunidades de treinamento e mobilidade 

social ao público por meio de cursos profissionalizantes de conservação e restauração de arte, 

oficinas e mini-cursos de gravura impressa, artes e ofícios. A Casa de Cultura Digital é uma 

instituição focada na formação e desenvolvimento de projetos de mídia digital, com foco na 

cultura maker. 

 

 Aprendizagem ao longo da vida, ensino superior, escolas profissionais, centros de 

treinamento, residências e outras instituições de ensino superior especializadas no 

campo criativo em questão 

Fortaleza possui 12 cursos de graduação em design (moda, interior, produtos e gráficos) em 

várias universidades públicas e privadas. Possui três cursos de pós-graduação na área de 

design de moda nas seguintes instituições: Centro Universitário Ateneu, Centro Universitário 

Estácio, Universidade de Fortaleza. Possui 13 cursos e 76 grupos de educação técnica focados 

na economia criativa, entre eles o SEBRAELAB, que promove cursos de formação em design; 

Senac, com cursos nas áreas de design de interiores, moda autoral e processos criativos; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, com curso técnico em Vestuário. Na área 

de cursos gratuitos, Fortaleza possui as seguintes escolas: ARTE E CIA, com cursos de 

modelagem 3D e design e animação digital; GRACON, com cursos profissionais em jogos, 3D e 

efeitos visuais; PIXELS Escola de Design e Tecnologia em Animação, Jogos e Robótica; ESCOLA 

UMBORA, com cursos em áreas de aprendizagem focadas em design. 

 

 Centros de pesquisa, institutos especializados e programas no campo criativo em 

questão 

O PalmasLab é um laboratório de pesquisa e inovação incubado pelos institutos Banco Palmas 

e Banco da Periferia, para o desenvolvimento de soluções de TI e design social, além de 

treinamento de jovens e realização de ações de pesquisa social. Está localizado no bairro 

periférico com o menor IDH de Fortaleza. O Laboratório de Design Social da Universidade 

Federal do Ceará - UFC propõe transformar, de maneira ativa e colaborativa, o design social 

com projetos com comunidades capazes de solucionar problemas de transformação de 



espaços públicos, valorização da cultura local, fortalecimento da identidade social, entre 

outros. O Laboratório Integrado de Desenvolvimento de Produtos fornece serviços para 

diversos setores industriais que precisam de soluções personalizadas em tecnologia e inovação 

em Design e oferece serviços de design de produtos, design de máquinas e dispositivos, 

impressão 3D, design gráfico e visual e prototipagem. 

 

 Infra-estrutura reconhecida para a criação, produção e disseminação de atividades, 

bens e serviços no campo criativo em questão, no nível profissional (por exemplo, 

centros para profissionais, incubadoras de empresas culturais, câmaras de comércio 

com programas específicos para bens e serviços culturais, etc.) 

O HUBINE, projeto do Banco do Nordeste do Brasil, é um espaço para incentivar o 

empreendedorismo inovador e o protagonismo criativo, com áreas dedicadas a startups, 

oferecendo treinamento, compartilhando idéias e transformando negócios. O CRIARCE é um 

local para educar, conectar e inspirar empreendedores a desenvolver novos negócios com 

tecnologia de fabricação digital e eletrônica por meio de processos colaborativos, em 

ambientes de trabalho conjunto, laboratórios de prototipagem, orientação e suporte técnico 

nas áreas de tecnologia e desenvolvimento de produtos. O SEBRAELAB é um ambiente de 

atendimento, desenvolvimento de modelo de negócios, design thinking e comunicação para 

pequenos e microempresários, especialmente startups. A Incubadora de Negócios e o Centro 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação apóiam empreendedores nos processos de 

geração e crescimento de empresas nas áreas de tecnologia e sustentabilidade. A rede RIC 

incentiva a criação de novas incubadoras, a inclusão de empresas incubadas no mercado. 

 

 Principais instalações e espaços culturais dedicados à prática, promoção e 

disseminação no campo criativo em questão e direcionados ao público em geral e / ou 

audiências específicas (jovens, mulheres, grupos vulneráveis, etc.) 

A biblioteca pública do Estado está fisicamente conectada ao Centro Dragão do Mar, um dos 

maiores centros culturais do país, compreendendo os Museus do Ceará e de Arte 

Contemporânea, anfiteatros, cinemas, planetário, teatro, recebendo mais de 1,5 milhão de 

visitantes / ano. O Museu da Indústria possui mais de 2.000m2 de ações culturais e é 

responsável pela promoção da Ceara Design Week, um evento anual que reúne exposições de 

produtos, oficinas e palestras para profissionais de design. O Vila das Artes é um complexo 

vinculado à Prefeitura, que se concentra no treinamento, na pesquisa e na produção em 

diversas linguagens artísticas, incluindo Escolas Públicas de Dança e Audiovisual, Centro de 

Produção Digital e coordenação de Arte e Política, Biblioteca e Videoteca. O Centro de 

Inovação e Design do SENAC tem foco em design de moda e gastronomia, e possui 

laboratórios, áreas de exposição, salas de aula, auditórios e espaços multiuso, ocupando uma 

área de 8.000m2. 

 

 



 Apresentar no máximo três programas ou projetos importantes desenvolvidos pela 

cidade nos últimos três anos para promover uma participação mais ampla na vida 

cultural, especialmente no campo criativo em questão, particularmente aqueles 

voltados para grupos sociais desfavorecidos ou vulneráveis. 

O projeto Meu Bairro Empreendedor visa incentivar ações de desenvolvimento local, integrado 

e sustentável em 20 bairros de Fortaleza, levantando capital humano, social e empresarial. 

Inicialmente, o projeto deve ser desenvolvido nos bairros Bom Jardim e Serviluz, incluindo o 

Centro de Referência do Empreendedor. O Projeto de Desenvolvimento Territorial da Zona Sul 

de Fortaleza visa estimular a economia criativa dos distritos de baixo IDH, com ações de 

empreendedorismo, orientação comercial, oficinas de design, feiras e eventos comerciais para 

grupos comunitários, atendendo 4.500 empresários. Programa Brasil Original Fortaleza 

promove o fortalecimento do setor de artesanato, por meio de ações de design, gestão de 

negócios e expansão do mercado de unidades de produção artesanal. 

 

 Apresentar no máximo três programas ou projetos importantes desenvolvidos nos 

últimos três anos no campo criativo em questão que ajudaram a criar e / ou fortalecer 

as relações de cooperação entre diferentes atores, incluindo a cidade, o setor privado, 

criadores, sociedade civil, academia e / ou outras partes interessadas relevantes 

As Rotas Estratégicas Setoriais foram desenvolvidas pelos empresários da Economia Criativa, 

Academia e Indústria, para construir um mapa de trajetórias a serem percorridas para 

materializar o potencial da Economia Criativa no Ceará em dez anos. Identificará as tendências 

sociais e tecnológicas, as oportunidades de atração de investimentos, permitindo que o setor 

se consolide como um eixo estratégico para a Indústria do Ceará. O Plano de Economia Criativa 

de Fortaleza 2040 envolve uma ampla mobilização e articulação da população, onde as áreas 

culturais, criativas, de ciência e tecnologia foram consolidadas como eixos estratégicos para o 

desenvolvimento sustentável, a partir da implementação de 39 ações setoriais na cidade. O 

projeto Distrito Criativo de Fortaleza, baseado no Plano Fortaleza 2040, busca atrair 

empreendedores criativos e incentivar o dinamismo econômico da Praia de Iracema e das 

áreas do bairro central por meio de 22 ações territoriais. 

 

 Papel e impacto das principais organizações profissionais e não governamentais da 

sociedade civil que atuam na cidade no campo criativo em questão 

A Associação Ceará Design desenvolve e divulga a cultura do design, facilitando a aproximação 

entre oferta e demanda de bens e serviços no setor, participando e influenciando a formulação 

de políticas públicas. A Associação Cearense de Agentes Digitais contribui para a formação de 

boas práticas de conduta com novas idéias, condução de equipe e treinamento de 

trabalhadores para o setor, fortalecendo o mercado de negócios digitais. A Associação 

Brasileira de Design de Interiores promoveu e valorizou profissionais de designer de interiores. 

O ICI promove ações de acesso à tecnologia e inovação, diversidade cultural e ambiental, 

cidadania e conservação do patrimônio artístico, histórico e cultural, em um importante 



território de vocação criativa da cidade. O SEBRAE promove a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável da inovação e do design, contribuindo para a redução da falência 

de micro e pequenas empresas e para o fortalecimento do mercado criativo. 

 

 Principais iniciativas, políticas, diretrizes, programas e medidas implementadas pela 

cidade nos últimos cinco anos para melhorar o status dos criadores e apoiar o trabalho 

criativo, particularmente no campo criativo em questão. 

O Plano Diretor / Mapeamento do Projeto no Ceará foi realizado pelo Observatório da 

Indústria FIEC e pelo SEBRAE, cujos dados servem como insumo fundamental para a 

formulação de políticas públicas para o setor. O SEBRAETEC é um programa que visa aumentar 

a competitividade de micro e pequenas empresas por meio do acesso a serviços de inovação e 

tecnologia, especialmente consultoria em design. A Região Nordeste da Cadeia de Valor da 

Economia Criativa defende o desenvolvimento de estratégias de rede para a economia criativa, 

com base em metodologias, modelos de governança, qualificação da equipe técnica e gestão 

do conhecimento. STARTUP A CE promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável 

de startups digitais através da difusão da cultura empreendedora e da profissionalização da 

gestão de seus empreendimentos com capacitação, inovação e mercado. O Conselho 

Municipal de Política Cultural é responsável pela formulação de políticas culturais, incluindo 

aquelas relacionadas ao design. 

 

 Principais iniciativas, políticas, diretrizes, programas e medidas, implementadas pela 

cidade nos últimos cinco anos para apoiar e aprimorar as indústrias culturais locais no 

campo criativo em questão 

A criação da Câmara Setorial de Economia Criativa originou-se com a elaboração dos planos 

estruturais Ceará 2050, Rotas Estratégicas e Fortaleza 2040, e assumiu relevância no 

monitoramento das políticas setoriais, tendo o Design como tema prioritário para o segmento. 

As Câmaras Setoriais são órgãos consultivos e propositivos, compostos por entidades privadas, 

organizações não-governamentais e órgãos públicos relacionados aos respectivos segmentos 

produtivos. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico 

sustentável da cidade, a Prefeitura criou o Programa de Apoio aos Parques Tecnológicos e 

Criativos de Fortaleza para apoiar empreendimentos produtivos que realizam atividades de 

base tecnológica e criativa e instalados nas áreas de Zonas Especiais de Dinamismo Social 

Urbano (Zedus) e / ou em Instituições de Ensino Superior em parceria com ele. 

 

 Principais iniciativas de cooperação internacional e / ou regional no campo criativo em 

questão, desenvolvidas com cidades de diferentes países nos últimos cinco anos 

A 2ª Oficina Ibero-Americana de Design e Artesanato foi realizada pelo SEBRAE e pela 

Prefeitura e convidou convidados das cidades criativas de Puebla, San Cristovan de las Casa, 

Cidade do México, Bogotá, para trocar conhecimentos entre esses setores. O Projeto 



Internacional FASHION SHOW CASE realizado em Londres é uma parceria entre o British 

Council, London Collage of Fashion e SENAC, para o treinamento e a apresentação de 

designers emergentes para o mercado global. Em 2018, o designer David Lee, de Fortaleza, foi 

um dos 15 escolhidos para o projeto, entre designers de 70 países. A Missão Técnica em 

Buenos Aires contou com técnicos do SENAC para conhecer o projeto Design Map, que criou 

um selo de identificação de design com o Ministério do Turismo da Argentina e as Rotas do 

Design. O prêmio "Draw Up a Chair" é uma parceria com The Battery Conservancy e NYC Parks, 

que premiou a cadeira "U Rock Chair" por quatro fortes designers. 

 

 Principais programas ou projetos implementados nos últimos três anos que direta ou 

indiretamente apóiam e criam sinergias com pelo menos um dos outros campos 

criativos da Rede 

O Maloca Dragão é um festival de artes que acontece anualmente, com programação gratuita 

de teatro, dança, música, arte urbana, audiovisual e literatura, com mais de 20 espaços 

ocupados na cidade, apontando tendências e referências artísticas nacionais e internacionais. 

O Dragão Fashion Brasil, com 20 edições, serve como estufa para novos talentos da Economia 

Criativa e como plataforma para lançadores de designers e produtores de moda. É o maior 

festival de moda autoral da América Latina. Em 2019, contou com 21.000m² de estrutura para 

desfiles de moda, culinária, dança, performances de arte, exposições de artesanato e 

concertos de música. O Edital das Artes tem como objetivo estimular a produção e a promoção 

das artes plásticas, além de promover atividades artísticas em espaços públicos e privados nos 

diversos bairros de Fortaleza. A última chamada do projeto da cidade teve um investimento de 

um milhão de dólares nos segmentos de audiovisual, literatura, música, cultura tradicional e 

popular e mídia digital. 

 

 Principais iniciativas de cooperação internacional e / ou parcerias desenvolvidas nos 

últimos três anos, envolvendo pelo menos dois dos sete campos criativos cobertos 

pela Rede (projetos transversais e / ou transetoriais) 

A Iniciativa Bloomberg  para Segurança Rodoviária Global é um programa para promover a 

segurança rodoviária com o objetivo de reduzir o número de pessoas fatais e gravemente 

feridas no trânsito em países de baixa e média renda, apoiando dez cidades do mundo, 

incluindo Fortaleza. A Prefeitura mantém uma equipe multidisciplinar dedicada ao desenho 

urbano para trabalhar neste projeto. O segundo projeto ibero-americano de viagem e 

artesanato contou com a presença de convidados das cidades criativas da UCCN: Puebla, San 

Cristovan de las Casas, Cidade do México e Bogotá. Este evento teve como objetivo discutir os 

avanços da relação do design na produção artesanal nos últimos anos e refletir sobre como 

essa relação ocorrerá no futuro. Foram firmados acordos entre a Universidade de Fortaleza e a 

UFC com universidades da Argentina, Bolívia, China, México, Estados Unidos, Portugal, Suíça, 

para acordos de intercâmbio e cooperação em todos os setores da economia criativa. 

 



 Principais instalações e infra-estruturas disponibilizadas, bem como eventos (feiras, 

conferências, convenções, etc.) organizados pela cidade nos últimos três anos, com o 

objetivo de promover os campos criativos cobertos pela Rede, além do principal 

campo criativo abrangido pela inscrição 

O Museu da Fotografia - o maior da América Latina no segmento - dedica-se a exposições, 

debates e divulgação de fotografia. A 29ª edição do Festival Ibero-Americano de Cinema 

acontece anualmente no Cineteatro São Luiz, apresentando espetáculos competitivos e 

paralelos, exposições especiais, debates e workshops nas mais diversas áreas do audiovisual, 

nacional e internacional. Em sua 57ª edição anual, a Feira de Artesanato do Ceará envolve 

cerca de 200 artesãos, expositores, representantes de entidades artesanais de 79 cidades do 

estado do Ceará, além de oficinas abertas ao público, além de exposições de produtos feitos 

em parceria entre designers e grupos de artesãos. A Music Fair é um espaço para troca de 

informações e conhecimentos, além de desenvolvimento de negócios para a indústria da 

música. A 70ª edição do Salão de Abril é uma exposição tradicional de artes plásticas em 

Fortaleza, propondo rupturas e discussões sobre as artes no espaço urbano da cidade. 

 

 Fornecer a conta geral de ganhos e despesas da cidade nos últimos cinco anos, 

mostrando os valores dedicados ao campo criativo em questão 

A participação da Economia Criativa no mercado de trabalho em Fortaleza é de 7,5% e, desse 

percentual, o Design representa 58,6% do mercado. Esse número sobe para 64,3% quando 

abordamos atividades relacionadas ao design, como consultoria e marketing de produtos 

criativos. Em relação às exportações dos últimos cinco anos, o Design foi responsável por US $ 

35,9 milhões em volume de produtos e serviços. Na composição dos recursos investidos no 

setor de design, o setor público participa com 68%, o setor privado com 25% e o Sistema S 

(Senac, Senai, Sebrae) com 7%. O valor investido nos últimos cinco anos foi de 

aproximadamente US $ 77,2 milhões no setor de design, o que permitiu alavancar mais de US 

$ 135 milhões para o segmento de economia criativa da cidade de Fortaleza. 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DA REDE 

 Apresentação de no máximo três grandes iniciativas, intervenções, programas ou 

projetos que visam alcançar os objetivos da Rede localmente (nível da cidade), 

aprimorando o papel da cultura e da criatividade no desenvolvimento sustentável da 

cidade. 

CENTRO DE DESIGN DO CEARA 

ESCOPO: Espaço de apreciação, reflexão, promoção e difusão da cultura do design e suas 

interfaces com outras línguas da Economia Criativa.  



OBJETIVOS: Conectar oferta e demanda em design, estimular a diversificação de bens 

simbólicos com alto benefício e gerar negócios de alto impacto na vida das pessoas e na 

economia da cidade.  

DIVULGAÇÃO: Pesquisa, treinamentos e cursos; treinamento de empreendedores, consultorias 

e inovação em design.  

STAKEHOLDERS - Administração Pública Municipal e Estadual (Secretarias de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo); sindicatos e indústrias de transformação agrupados pela 

Federação das Indústrias; pequenas empresas apoiadas pelo SEBRAE, empresas de design e 

freelancers; associações e produtores dos setores criativos; população.  

IMPACTO E RESULTADOS ESPERADOS - Aumento da participação dos setores da economia 

criativa no mercado de trabalho em 50%; inserção de designers nos processos de inovação nas 

empresas; promoção do fornecimento qualitativo de produtos com identidade local e 

consciência da importância do design. 

 

DISTRITO CRIATIVO DE FORTALEZA 

ESCOPO: Espaço territorial que abrange o bairro da Praia de Iracema e o centro da cidade, 

promovendo sinergias entre empreendedores criativos, por meio de clusters, startups, 

incubadoras, coworkings e fortalecimento de micro e pequenas empresas.  

OBJETIVOS: Produzir soluções inovadoras para os problemas da vida cotidiana através da 

Economia Criativa, especialmente nos setores de Design, Gastronomia, Artesanato e 

Audiovisual.  

DIVULGAÇÃO: O plano de ação territorial do Distrito Criativo apresenta 32 macro ações, 

divididas nos seguintes eixos: articulação e produção de conhecimento sobre Economia 

Criativa; mercado e desenvolvimento; políticas públicas e desenvolvimento territorial; 

Treinamento; pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

STAKEHOLDERS - Administração Pública Municipal e Estadual (Secretarias de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo); associações e produtores dos setores criativos mencionados; 

população residente do território.  

IMPACTO E RESULTADOS ESPERADOS - Promover atividades dinâmicas de inclusão produtiva e 

institucionalizar a Economia Criativa na cidade, com trabalho descentralizado nos territórios. 

 

Laboratório de Inovação Cultural 

ESCOPO: É um espaço de cocriação e experimentação em arte, design, cultura e tecnologia. 

OBJETIVOS: Incentivar o aumento da identificação e apropriação da cidade pelos cidadãos, 

promovendo encontros e workshops, reconhecendo os pontos críticos da cidade e propondo 

intervenções e instalações urbanas nas mais variadas linguagens. 



DIVULGAÇÃO: Treinamento; Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 

STAKEHOLDERS: Administração Pública Municipal e Estadual (Secretarias de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo e Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação - CITINOVA); 

associações e produtores dos setores criativos; população residente do território. 

IMPACTO E RESULTADOS ESPERADOS: Solução de problemas urbanos com a inclusão produtiva 

de jovens em situações de vulnerabilidade social 

 

 Apresentação de no máximo três iniciativas, programas ou projetos importantes, com 

o objetivo de alcançar os objetivos da Rede em nível internacional, particularmente 

aqueles que envolvem outras cidades membros da Rede. 

JORNADAS IBERO-AMERICANAS DE DESIGN TRANSVERSAL 

ESCOPO: Evento anual, com a participação das cidades criativas da UCCN no continente 

americano e na Península Ibérica.  

OBJETIVOS: Apresentar e discutir oportunidades de cooperação entre cidades criativas em 

ações e projetos que relacionem o design a outras áreas da Economia Criativa.  

DIVULGAÇÃO: Evento anual que aborda o design com outra área da economia criativa. Em 

2020, será Design e Cinema, com a cidade de Santos / SP, após a reunião anual da UCCN; em 

2021 serão Design e Gastronomia com as cidades de Florianópolis, Belém, Ensenada, 

Queretaro e Cidade do Panamá; e em 2022 será Design e Música com a cidade de Salvador, 

Bogotá e Praia. Todos esses eventos serão resultado de acordos entre essas cidades da UCCN.  

STAKEHOLDERS: Instituições públicas, privadas e acadêmicas envolvidas nas cidades da UCCN.  

IMPACTO E RESULTADOS ESPERADOS: Maior relacionamento de intercâmbio entre as cidades 

da UCCN e compartilhamento de melhores práticas; desenvolvimento de projetos bilaterais ou 

multilaterais. 

 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO 

 ESCOPO: Internacional, principalmente com cidades pertencentes à UCCN.  

OBJETIVO - Implementar a cooperação entre as cidades da UCCN em projetos de interesse 

mútuo, mediante a realização de residências técnicas de consultores e especialistas 

convidados, além de treinamento técnico e acadêmico para estudantes e profissionais do 

setor.  

DIVULGAÇÃO: Internacional, envolvendo residências técnicas entre designers de Fortaleza e 

profissionais da Fábrica de Inovação e Design da cidade de Buenos Aires e do British Design 

Council, podendo se expandir para outras cidades, além de intercâmbios acadêmicos entre as 

universidades de Fortaleza e universidades estrangeiras.  



STAKEHOLDERS: SENAC, SEBRAE, Conselho Britânico de Design, ICI, Secretaria de Cultura de 

Buenos Aires, estudantes dos cursos de design de universidades públicas e privadas; 

associações de classe. 

 IMPACTO E RESULTADOS ESPERADOS: Projetos e eventos bilaterais e multilaterais; 

desenvolvimento de pesquisa em design; intercâmbio de boas práticas. 

 

OBSERVATÓRIO DE DESIGN  

ESCOPO: Integrará todos os agentes relacionados ao design da cidade, na produção de 

informações de design, com dados locais, regionais e internacionais;  

OBJETIVO: É uma plataforma digital para fornecer os elementos essenciais para os processos 

de tomada de decisão relacionados às políticas de inovação e design;  

DIVULGAÇÃO: Coleta, produção e qualificação de dados e informações atuais, confiáveis e 

comparáveis do projeto. O Observatório de Design de Fortaleza terá ligação com o 

Observatório de Gastronomia de Florianópolis, buscando a troca de idéias e experiências na 

geração de conhecimento, dados e boletins de tendência, visando a promoção de políticas 

públicas.  

STAKEHOLDERS: Instituições públicas, privadas e acadêmicas relacionadas ao design; 

profissionais, professores, pesquisadores e estudantes de design.  

IMPACTO E RESULTADOS ESPERADOS: Compartilhamento de metodologias, dados e 

informações com outras cidades do projeto. 

 

 Estrutura pretendida para a implementação e gestão do plano de ação 

Independentemente da homologação da nomeação de Fortaleza para a Rede UCCN, a cidade 

pretende estabelecer o Comitê Gestor Criativo de Fortaleza, vinculado à prefeitura, para 

garantir a articulação das ações destinadas a promover o plano de ação. O Comitê terá a 

participação de autoridades públicas, sociedade civil organizada e setor acadêmico, e será 

coordenado pela Prefeitura de Fortaleza, com representantes dos seguintes órgãos e 

entidades: Autoridades Públicas - Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Econômico, 

Turismo, Instituto de Planejamento e Fundação Ciência, Tecnologia e Inovação; Sociedade Civil 

Organizada - Sebrae, FIEC, Sistema Fecomercio, Associação Ceará Design, Instituto Cultural 

Iracema; Universidades - UFC, Universidade Estadual do Ceará, Universidade de Fortaleza, 

Centro Universitário Estácio. O Comitê contará com o apoio do Observatório do Design, que 

disponibilizará os resultados de estudos e pesquisas do setor que orientarão a execução das 

ações previstas no plano. Para garantir a implementação do Plano, o Comitê entrará em 

contato com a Câmara Setorial de Economia Criativa e com os responsáveis pela 

implementação de cada uma das ações. 

 



 Plano pretendido para comunicação e conscientização 

No início de 2020, será lançada uma campanha de conscientização, chamada Fortaleza 

Criativa, destacando as sete áreas da Economia Criativa como estratégia para o 

desenvolvimento sustentável da cidade. A divulgação da publicidade será apresentada por 

meio de mídia digital e material impresso direcionado aos diferentes públicos envolvidos no 

projeto, especialmente designers e jovens participantes de várias iniciativas públicas e privadas 

relacionadas ao design e economia criativa, além de estudantes universitários de áreas afins. 

Para promover a criatividade dos jovens, um livreto chamado "Seja Criativo" será produzido e 

lançado, a fim de incentivar os jovens a apresentar soluções para os problemas do dia a dia. O 

site Fortaleza Criativa será a plataforma para a publicidade de projetos criativos, eventos e 

ações conjuntas da cidade de Fortaleza com a rede UCCN. Para divulgação em grande escala 

de publicidade local, serão utilizadas peças audiovisuais na mídia televisiva. 

 

 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE MEMBROS 

Se nomeada, a cidade deve fornecer a cada quatro anos um Relatório de Monitoramento de 

Membros, conforme solicitado pela UNESCO, que fornece informações detalhadas sobre a 

implementação efetiva de atividades relacionadas à sua designação como Cidade Criativa da 

UNESCO e seu impacto. O primeiro desses relatórios será esperado em 2023 para as cidades 

nomeadas após a atual Chamada de Candidaturas. 

 

 

 PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS ANUAIS DA REDE 

Se nomeada, a cidade garantirá a participação de uma delegação da cidade, incluindo pelo 

menos um representante, idealmente junto ao prefeito, nas Conferências Anuais da Rede de 

Cidades Criativas da UNESCO e será responsável por cobrir todos os custos de viagem e 

subsistência incorridos . No caso de mais de um representante comparecer (excluindo o 

prefeito), recomenda-se a inclusão do ponto focal da cidade acima mencionado. 

 

• FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES À SECRETARIA 

Se nomeada, a cidade deve fornecer regularmente, em tempo útil, informações relevantes e 

atualizadas relacionadas à implementação dos membros da cidade, principalmente qualquer 

alteração nos detalhes de contato (consulte as seções 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 

 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

 



 Apresentação breve e pertinente dos ativos culturais e indústrias criativas da cidade no 

campo criativo em questão e evite apenas promover o turismo da cidade. Dados, 

estatísticas e outros indicadores no campo dos campos culturais e criativos são 

altamente recomendados 

Localizada no nordeste do Brasil, a cidade é um ponto de conexão, tanto por cabos 

subaquáticos da Internet quanto pelo HUB, com 48 vôos internacionais por semana para 14 

cidades. Desde a sua fundação em 1726, 292 anos de intensas mudanças econômicas, sociais e 

culturais ocorreram. Fortaleza cresceu através do comércio e da indústria. A Economia Criativa 

se consolidou como uma alternativa sustentável de desenvolvimento econômico e social, com 

914 empresas atuando em diversas atividades da Indústria Criativa. O design é a linguagem 

que transita por todas as expressões culturais e move a economia da cidade, contribuindo para 

a inclusão produtiva e social, além de ser um fator essencial para o desenvolvimento cultural 

da cidade e de sua região. Fortaleza possui 23% dos estabelecimentos de Design no Nordeste 

do Brasil e é a 4ª capital do país em número de estabelecimentos com designers registrados, 

além de ser a 3ª capital brasileira em quantidade de empregos formais no segmento. Fortaleza 

é referência em criatividade, principalmente em design estratégico, com seus planos 

estratégicos governamentais, que valorizaram a iniciativa da sociedade no planejamento da 

cidade. Entre os principais bens culturais, Fortaleza possui 43 museus, quase 30 teatros, 15 

centros culturais e 24 bibliotecas públicas. 

 

 Contribuições da cidade em termos de alcance dos objetivos da Rede de acordo com o 

plano de ação proposto 

Programa de cooperação e intercâmbio com ênfase nas cidades ibero-americanas, em ações 

transversais envolvendo design e outros segmentos da economia criativa. Realização de 

eventos anuais de abrangência internacional e com a participação de outras cidades 

convidadas da UCCN; Compartilhamento das melhores práticas disponibilizadas na plataforma 

web do Programa Fortaleza Criativa; Intercâmbio de jovens graduados das Escolas de Arte 

(Porto Iracema, Vila das Artes, CUCAs, Escola Thomaz Pompeu) com jovens criativos das 

Cidades em Rede. Participação em reuniões anuais e reuniões do subgrupo de cidades criativas 

da UCCN Design; Compartilhamento de metodologia e ferramentas na plataforma 

Observatório de Fortaleza Design. 


