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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento descreve os programas, projetos e ações concebidos e 

executados pela Secretaria de Economia Criativa (SEC) durante o biênio 2011/2012 

e o período de janeiro a agosto de 2013. Estão aqui descritos um breve histórico da 

SEC, seus projetos prioritários, os programas estruturantes, as parcerias e as diversas 

ações que foram realizadas com o objetivo de institucionalizar, pela primeira vez, políticas 

públicas para o fomento da economia criativa brasileira. 
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1. CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA 

 

1.1. Estruturação da Secretaria de Economia Criativa – SEC  

 

Histórico 

 

Em janeiro de 2011, iniciou-se o processo de redesenho organizacional do Ministério da 

Cultura, que foi realizado a partir da extinção e da criação de unidades administrativas 

sem o aumento do quantitativo de cargos de seu quadro funcional. Essa reconfiguração 

somente foi concluída com a publicação do Decreto nº 7743, de 1º de junho de 2012. 

(anexo 2). 

 

Durante os dezessete meses que antecederam a oficialização da Secretaria de Economia 

Criativa, sua equipe recebeu a incumbência de conceber, propor e implantar a estrutura 

organizacional da nova secretaria, tendo como lócus institucional provisório a Secretaria 

da Identidade e da Diversidade Cultural - SID, prevista para ser extinta por ocasião da 

reestruturação do MinC. Simultaneamente, essa equipe assumiu a responsabilidade de 

formular políticas para os setores criativos, visto que o tema não houvera sido objeto de 

planejamento em exercícios anteriores.  Havia o Programa de Desenvolvimento da 

Economia da Cultura (PRODEC), cuja temática era intrinsecamente relacionada à 

economia criativa, mas que dispunha de poucos recursos e precisava de atualização.  

 

A fim de proporcionar o mínimo de condições para operacionalização, o PRODEC foi 

transferido, através da Portaria MinC nº 56, de 2011 (anexo 4), da Secretaria de Políticas 

Culturais – SPC para a então SID. Por seu turno, por meio das Portarias MinC nº 39 

(anexo 3) e nº 80 de 2011 (anexo 5) , o Programa Brasil Plural e respectivos projetos 

foram transferidos da SID para a Secretaria da Cidadania Cultural – SCC, através da 

Portaria n° 56 de 2011  (anexo 5), que incorporou a agenda da diversidade cultural, para 

mais tarde transformar-se na Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural – SCDC.  

 

Releva salientar que metade dos servidores da Secretaria da Identidade e Diversidade 

Cultural, inclusive ocupantes cargos comissionados, migrou para a Secretaria da 

Cidadania Cultural, juntamente com os programas e projetos.  A equipe remanescente, 

encarregada de promover a transição, mesmo com novos agregados (dentre servidores e 

comissionados) era bastante reduzida.  

 

Ao longo de todo o exercício de 2011 e dos cinco primeiros meses de 2012, essa equipe 

dividiu-se entre o planejamento das ações da futura secretaria e a conclusão dos 

procedimentos necessários ao encerramento das atividades da secretaria que viria a ser 

extinta. 

 

Inicialmente realizou-se o levantamento de atividades afetas a economia criativa 

presentes nas competências descritas no Decreto 6835 de 2009, que tratava da estrutura 
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do Ministério da Cultura vigente à época. Com isto, foi possível identificar e sistematizar 

as competências que se encontravam dispersas entre as diversos órgãos do MinC.  

 

O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei 12.243 de 02/12/2010, por 

corresponder ao nascedouro do processo de institucionalização de políticas públicas na 

área da economia criativa, mais especificamente no campo da economia da cultura, 

norteou a configuração da nova estrutura.  

 

Nos anos anteriores, as políticas do MinC avançaram com base nas  dimensões 

simbólica e cidadã, mas a dimensão econômica, relacionada a estratégia 4 do PNC – 

“Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável”, 

careceu de proposições estruturantes. Essa estratégia foi assumida pela Secretaria de 

Economia Criativa como seu maior objetivo. Todo esse processo coincidiu com o período 

de formulação do PPA 2012-2015, elaborado de acordo com a nova metodologia adotada 

pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Assim, foi possível inserir mais 

explicitamente o conceito de economia criativa na agenda governamental. 

 

Ao final, a Secretaria de Economia Criativa foi proposta com o seguinte arcabouço 

conceitual: 

 

Missão  

 

A Secretaria de Economia Criativa tem por missão conduzir a formulação, a  

implementação e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento local e 

regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e pequenos 

empreendimentos criativos brasileiros.  

 

Vetores de Atuação 

 

Desenvolvimento e Monitoramento (macroeconômico ou estruturante) ações que 

permitam a criação de uma ambiência favorável ao desenvolvimento da economia 

criativa, considerando-se institucionalização de territórios criativos, realização de estudos 

e pesquisas, promoção do debate e elaboração de propostas de marcos legais. Tais 

ações estão classificadas de acordo com os seguintes eixos: 

 Territórios Criativos: concepção e a aplicação de metodologias, ações, projetos e 

programas para a institucionalização de territórios criativos (bairros, pólos produtivos, 

cidades e bacias criativas) e fomento a suas atividades, a fim de potencializar a 

geração de trabalho, emprego e renda. 

 Estudos e Pesquisas: monitoramento da Economia Criativa Brasileira através da 

produção e sistematização de estudos e pesquisas sobre os diferentes setores 

criativos e sua participação relativa na estrutura econômica e social do país.  

 Marcos Legais: proposição de marcos legais tributários, previdenciários, trabalhistas 

e de propriedade intelectual que atendam às especificidades dos empreendimentos 

profissionais criativos brasileiros.  
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Empreendedorismo, Gestão e Inovação – (microeconômico ou empreendedor) 

ações de fomento direto ao empreendimento, a empreendedor e ao profissional criativo, 

de acordo com os seguintes eixos:  

 Empreendedorismo em Setores Criativos: fomento técnico e financeiro aos 

empreendimentos criativos, a partir do apoio, da promoção e do estímulo à criação de 

incubadoras, birôs de serviços e linhas de financiamento específicas para 

organizações deste campo.   

 Formação para Competências Criativas: articulação de programas de educação 

para o desenvolvimento de competências criativas e inovadoras nas áreas técnicas e 

de gestão, voltados para profissionais e empreendimentos criativos, junto instituições 

de ensino e organizações não governamentais.  

 Redes e Coletivos: fomento técnico e financeiro à criação e promoção de redes de 

coletivos, cooperativas e associações de profissionais criativos, no intuito de fortalecer 

a economia criativa brasileira a partir de práticas inovadoras, associativas, 

cooperadas, inclusivas e sustentáveis.  

 

Figura 1: A economia criativa brasileira – vetores e eixos de atuação 

 

 
 

 

 

1.2. Elaboração do Plano da Secretaria de Economia Criativa: Políticas, Diretrizes e 

Ações  

 

Para além dos aspectos organizacionais e institucionais desenhados e definidos para a 

nova Secretaria, foi elaborado ao longo do período compreendido entre abril e julho de 

2011 o Plano da Secretaria de Economia Criativa.  

 

O trabalho envolveu especialistas e parceiros institucionais tais como agências de 

fomento e desenvolvimento, empresas estatais, organizações do Sistema S, organismos 
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bilaterais e multilaterais internacionais, secretarias e fundações de cultura, além da 

participação de 20 ministérios e demais órgãos do Governo Federal e das secretarias e 

órgãos vinculados do próprio Sistema MinC. 

 

Metodologia para Elaboração do Plano 

 

A metodologia adotada no processo de planejamento teve como ponto de partida a 

definição de marcos conceituais e de princípios norteadores para fundamentar a 

institucionalização de uma política nacional da economia criativa.  Nas demais etapas do 

planejamento, a proposição de estratégias e de ações foi pautada nos cinco grandes 

desafios elencados pela SEC: 

1. Levantamento de informações e dados da Economia Criativa;  

2. Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos;  

3. Formação para competências criativas;  

4. Apoio à infraestrutura de produção, circulação e distribuição e consumo e fruição de 

bens e serviços criativos; e 

5. Criação e a adequação de marcos legais para os setores criativos. 

 

A duração média dos encontros foi de um dia de trabalho, assim organizado:  

 Apresentações da SEC e de cada instituição convidada;  

 Divisão em grupos para debates e proposição de estratégias e ações de acordo 

com a temática do encontro;  

 Relatoria dos trabalhos de grupo;  

 Consolidação do trabalho final a partir dos apresentados pelos relatores.  

 

O planejamento estratégico da Secretaria de Economia Criativa resultou em um conjunto 

de políticas, diretrizes e ações, e compreendeu as seguintes etapas: 

 

Etapa I – Encontros com Especialistas  

Etapa pautada pelo aprofundamento de bases teóricas sobre a economia criativa, a partir 

de rodadas de debates com pesquisadores, acadêmicos, estudiosos e profissionais de 

notória atuação no campo das políticas culturais.  

Objetivo: Construção de marcos conceituais e princípios norteadores.  

Período de realização: 18 de abril, 03 de maio e 06 de junho de 2011. 

Participantes: Tânia Bacelar, Isaura Botelho, Paulo Miguez, César Bolaño, Henrique 

Saravia, Ana Carla Fonseca; Frederico Barbosa, Cristina Lins, Jurema Machado, Adolfo 

Melito, Lala Deheinzelin e Lia Calabre. 

 

Etapa II – Levantamento de demandas dos setores criativos brasileiros 

Levantamento de demandas do campo criativo brasileiro, a partir da consulta nos 

relatórios das câmaras e colegiados setoriais do Conselho Nacional de Políticas Culturais 

(2005 a 2010) e nos planos setoriais existentes e as estratégias setoriais da II 

Conferência Nacional de Cultura (2010). De forma complementar, a SEC levantou ainda 

demandas por meio de aplicação de questionários junto aos representantes setoriais do 

Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC). 
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Objetivo: Compreensão da demanda setorial do campo criativo. 

Período de Realização: maio de 2011 

Participantes: Equipe da SEC (levantamento de fontes secundárias) e representantes 

dos setores no Conselho Nacional de Políticas Culturais – CNPC (aplicação de 

questionários). 

 

Etapa III – Encontro com parceiros institucionais: agências de fomento e de 

desenvolvimento, órgãos bilaterais e multilaterais internacionais.  

Identificação de parcerias e de fontes de recursos voltadas à promoção e ao fomento da 

economia criativa brasileira. A contribuição de parceiros institucionais foi na proposição 

de estratégias e identificação de ações estruturantes para a superação dos principais 

desafios definidos pela SEC.  

Objetivo: Identificação de parcerias e fontes de recursos para promoção e fomento. 

Realização: 09 de maio de 2011. 

Participantes: BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, 

Banco da Amazônia, Petrobras, Eletrobrás, Correios, Furnas, CHESF, SEBRAE/NA, 

SEBRAE/RJ, SENAC/NA CNI/SESI/NA, SESC/SP, UNESCO, UNITAR, OEI, FINEP, 

CNPq e APEX. 

 

Etapa IV – Encontros com os ministérios parceiros  

Articulação com 20 ministérios no processo de planejamento. O encontro permitiu a 

identificação de interfaces entre as políticas dos ministérios e os eixos de atuação da 

SEC prospecção de ações conjuntas.  

Objetivo: Prospecção de parcerias e alinhamento de programas 

Período de Realização: 16 de maio de 2011 

Participantes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério 

do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente; Ministério do 

Turismo; Ministério dos Esportes; Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ministério da Educação; Ministério das Relações Exteriores; Ministério das 

Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social; Gabinete da Presidência - Secretaria de 

Assuntos Estratégicos; Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria da 

Comunicação e Secretaria da Micro e Pequena Empresa.  

 

Etapa V – Encontros com órgãos do Sistema MinC 

Alinhamento de programas e articulação de parcerias e  ações conjuntas no âmbito do 

Sistema MinC. Essa etapa foi realizada por meio de reuniões bilaterais entre a SEC e 

demais secretarias, vinculadas e representações regionais.  

Objetivo: Articulação de Parcerias / Alinhamento de Programas. 

Período de Realização: maio a junho de 2011 

Participantes: Secretaria de Políticas Culturais (SPC),Secretaria do Audiovisual (SAV), 

Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC), Secretaria de Fomento e 

Incentivo à Cultura (SEFIC), Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), 
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Fundação Cultural Palmares (FCP) Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Diretoria de 

Relações Internacionais (DRI) e Representações Regionais.   

 

Etapa VI – Encontro com parceiros federativos 

Articulação federativa com a participação de gestores públicos, representantes das 

Secretarias e Fundações de Cultura dos estados e municípios das capitais para 

discussão acerca das demandas locais e regionais. Reunidos por região, os parceiros 

federados contribuíram com proposições de estratégias e ações alinhadas aos eixos de 

ação da SEC.  

Objetivo: Articulação de parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura. 

Período de realização: 20 de julho de 2011 

Participantes: Secretarias e Fundações Estaduais e Municipais de Cultura  

• 21 estados presentes (AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PE, PB, PI, PR, RJ, 

RN, RS, SC, SE, RS, TO). 

• 13 capitais presentes: Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, 

Florianópolis, João Pessoa, Manaus, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís e 

Salvador. 

 

Etapa VII – Encontro com juristas  

Identificação dos principais entraves de natureza tributária, administrativa, previdenciária, 

trabalhista e de propriedade intelectual que impedem o desenvolvimento e fortalecimento 

dos setores criativos. Foram identificadas as deficiências dos atuais marcos legais que 

regulam os setores criativos e sugeridas ações de aperfeiçoamento e adequação dos 

referidos marcos. 

 

Objetivo: Discussão sobre marcos legais para a economia criativa 

Período de realização: 15 de agosto de 2011 

Participantes: Pablo Ortellado (USP), Allan Rocha de Souza (UFFRRJ), Roberto Freitas 

Filho (IPEA), Marcos Wachowikz (UFSC), Roberto Fragalle Filho(UFF) e  Humberto 

Cunha (UNIFOR).  

 

Etapa VIII – Planejamento interno da Secretaria de Economia Criativa 

Norteada por uma ampla escuta e consubstanciada por estratégias e propostas de ações 

geradas no processo de planejamento estratégico, a Secretaria de Economia Criativa 

realizou a última etapa do planejamento a partir de reuniões internas com toda a equipe 

que se debruçou sobre as ações e produtos a serem implementados ao longo da gestão.  

Objetivo: Desenvolvimento de ações, produtos e metas (2011 a 2014) 

Período de Realização: agosto de 2011 

Participantes: toda a equipe da SEC 

 

Etapa IX – Publicação do Plano da Secretaria de Economia Criativa - Políticas, 

Diretrizes e Ações 2011 a 2014 

O material produzido durante planejamento estratégico resultou na publicação do Plano 

da Secretaria de Economia Criativa – Políticas, Diretrizes e Ações 2011 a 2014. Este 
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documento, publicado em português, inglês e espanhol, foi distribuído para órgãos 

governamentais brasileiros e estrangeiros, instituições de ensino públicas e privadas, 

organizações não governamentais, agências de fomento e de desenvolvimento, 

instituições de pesquisa, bem como a autoridades e estudiosos do tema. 

 

A metodologia utilizada na elaboração do plano tem se revelado bastante útil como guia 

de planejamento, pois contém base conceitual e metodológica replicável a diversas 

realidades. Em razão disso, o Plano da Secretaria de Economia tem sido utilizado por 

estados e municípios brasileiros como referencial para o planejamento de políticas 

públicas e institucionalização da economia criativa em suas estruturas organizacionais.  

  

1.3. Elaboração do Plano Brasil Criativo – PBC  

 

O Plano da Secretaria de Economia Criativa provocou debates e reflexões, levando 

instâncias internas e externas ao Ministério da Cultura à constatação de que aquele 

documento continha um Plano de Governo, pela metodologia como fora construído e pela 

transversalidade de seu conteúdo.  

 

Também ficou evidente que o esforço de concertação para envolver as agendas de 20 

ministérios, órgãos públicos, agências de desenvolvimento, sociedade civil e academia 

houvera despertado o interesse dos parceiros que estavam dispostos a participar da 

construção de uma política pública intrinsecamente transversal e inovadora. 

 

Em audiência ocorrida em 15 de setembro de 2011, a Ministra de Estado da Cultura 

levou a proposta à apreciação da Excelentíssima Senhora Presidenta da República. 

Naquele dia, a Casa Civil da Presidência da República assumiu a coordenação do 

processo de elaboração do Plano Brasil Criativo. O trabalho se estendeu de novembro de 

2011 a outubro de 2012, com reuniões periódicas entre a equipe técnica do Ministério da 

Cultura e a equipe da Casa Civil.  

 

Ao longo desse período, a Secretaria de Economia Criativa também realizou encontros 

com todos os parceiros envolvidos e almejados, para troca de informações e elaboração 

de propostas das ações conjuntas que integram o Plano. 

 

Etapas do Processo de Elaboração do Plano Brasil Criativo 

 

1. Constituição do GT coordenado pela equipe de assessoria da Casa Civil; 

2. Trabalho interno da equipe da SEC para identificar, dentre as iniciativas constantes 

do PPA dos Ministérios e Sistema MinC, aquelas guardavam interface com economia 

criativa e com as iniciativas do PPA da Secretaria de economia criativa; 

3. Elaboração de planilha indicada pela Casa Civil contendo as informações coletadas e 

encaminhamento a cada Ministério e unidades/vinculadas do MinC, solicitando a 

apreciação, inclusão ou exclusão das ações propostas; 

4. Reuniões bilaterais com as equipes técnicas dos Ministérios e das secretarias e 

vinculadas do MinC, para ajustes e pactuações; 
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5. Sistematização das informações para identificar os parceiros em cada uma das linhas 

de atuação referentes aos eixos do Plano, bem como os possíveis projetos a serem 

pactuados; 

6. Montagem do modelo lógico do Plano a partir das informações e propostas 

apresentadas pelos potenciais parceiros, para alinhavar os Programas a serem 

incluídos no Plano, de modo a responder aos seus desafios; 

7. Levantamento dos recursos necessários e disponíveis nas ações elencadas; 

8. Oficinas devolutivas para pactuação com parceiros; 

9. Elaboração de textos de referência; 

10. Oficina com especialistas para validação dos conceitos e metodologia adotados. 

11. Instalação de GT de Coordenação Executiva no âmbito da Secretaria Executiva do 

Ministério da Cultura, com vistas a elaborar as estratégias de implantação e 

acompanhamento; 

12. Entrega do documento final para apreciação da Ministra da Cultura. 

 

Quadro 1: Histórico de Reuniões para Elaboração do PBC 

DIA ORGÃO PAUTA 

2011 

15/Set Presidência da República 
Apresentação da proposta do Plano Brasil Criativo pela Presidenta 
Dilma Rousseff 

17/Nov Casa Civil 
Apresentação da Proposta do Plano ao Secretário Executivo da 
Casa Civil  

15/Dez Casa Civil Instalação de GT Interministerial do Plano Brasil Criativo. 

20/dez 

SPC - Secretaria de Políticas 
Culturais  -  SCDC - Secretaria 

da Cidadania e Diversidade 
Cultural,   
SAV - Secretaria do Audiovisual. 

Proposição de instalação de Grupo de Trabalho. 

2012 

JANEIRO 

06 Casa Civil Reunião de trabalho Plano Brasil Criativo. 

10 
SCDC - Secretaria da Cidadania 
e Diversidade Cultural  -  

Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

16 SAV -  Secretaria do Audiovisual   Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

17 
SAI  - Secretaria de Articulação 

Institucional  
Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

27 Casa Civil 
Apresentação do Plano Brasil Criativo –  
MI/ME/Mtur/Mcidades/ MTE/MDS- MEC 

FEVEREIRO 

06 
DRI – Diretoria de Relações 

Institucionais 
Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

07 
SAI Secretaria de Articulação 

Institucional  
Oficina Devolutiva para pactuação 

08 
DRI – Diretoria de Relações 

Institucionais 
Oficina Devolutiva para pactuação 

09 MTUR – Ministério do Turismo Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

09 SAV Secretaria do Audiovisual  -  Oficina Devolutiva para pactuação 

13 
MTE Ministério do Trabalho e 

Emprego -  
Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

14 
BRAM Instituto Brasileiro de 

Museus 
Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

14 
ANCINE - Agência Nacional de 
Cinema - 

Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

16 MCTI - Ministério da Ciência Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   
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Tecnologia e Informação  

16 
MCIDADES – Ministério das 

Cidades 
Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

17 
MC - Ministério das 
Comunicações -  

Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

23 
MDS - Ministério do 

Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome -  

Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

24 
MDIC - Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior -  

Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

27 
MDS - Ministério do 

Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome -  

Oficina Devolutiva para pactuação 

29 
MI - Ministério da Integração 
Nacional - 

Oficina Devolutiva para pactuação.  

MARÇO 

01 
SEFIC - Secretaria de Fomento e 

Incentivo à Cultura  
Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

02 ME - Ministério do Esporte  Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

05 
SPC - Secretaria de Políticas 
Culturais  -  

Bilateral para a identificação de interfaces entre as ações   

06 MEC - Ministério da Educação  Oficina Devolutiva para pactuação 

14 
Oficina  de validação com 
Especialistas 

Isaura Botelho, Paulo Miguez ,Murilo Moraes , Ricardo Horta, 
César Bolaño,Bernardo Novaes,Cláudia Ramalho,Luciane 
Gorgulho,Tais Wolhlmuth,Fernando Neves,Francisco Humberto 
Cunha 

16 Casa Civil Reunião equipe de Coordenação da Casa Civil 

20 Casa Civil Reunião com os Ministérios do Planejamento e Fazenda 

23 Ministra da Cultura  Apresentação à Ministra  

26 Casa Civil 
Envio do documento final para a 1ª avaliação na Casa Civil 
 

MAIO 

14 Casa Civil Reunião equipe de Coordenação da Casa Civil 

21 Casa Civil Reunião equipe de Coordenação da Casa Civil 

JULHO 

06 Sec. Executiva /MinC  GT de Coordenação Executiva - Balanço e Ajustes,  

18 Sec. Executiva /MinC GT de Coordenação Executiva 

23 SEBRAE, APEX, PSI /  Articulação das parcerias 

30 Sec. Executiva /MinC GT de Coordenação Executiva 

30 Casa Civil Apresentação da 2ª do Plano Brasil Criativo, 

31 Sec. Executiva /MinC 
Reunião Oficina Construção Painel de Controle  
Ações prioritárias do PBC: modos de execução, iniciativas, prazos, 
responsáveis, gestão de parcerias, etc. 

AGOSTO 

01 Sec. Executiva /MinC GT de Coordenação Executiva 

03 Sec. Executiva /MinC GT de Coordenação Executiva 

06 Sec. Executiva /MinC Apresentação do Cronograma do PBC. 

15 Sec. Executiva /MinC 
Reunião prévia com o Secretário Executivo para a formulação de 
pauta para reunião com o Banco do Brasil sobre Linhas de Crédito 
/ PBC 

15 
Banco do Brasil – Vice 

Presidência de Assuntos de 
Governo 

Parceria Banco do Brasil para ações de linhas de crédito e fomento 

15 Sec. Executiva /MinC 
Reunião para o fechamento do cronograma do PLANO BRASIL 
CRIATIVO. 

16 Banco do Brasil 
Reunião técnica de prospecção das linhas de créditos e outros 
produtos para inclusão no PBC 

17 Sec. Executiva /MinC GT de Coordenação Executiva 

 Sec. Executiva /MinC Oficina  Relativa aos Marcos Estratégicos do Plano Brasil Criativo 

SETEMBRO 

04 SAV - Secretaria do Audiovisual -  Reunião bilateral de finalização de parceria 
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05 
MC - Ministério das 
Comunicações -  

Cidades Digitais 
Conteúdos Digitais Criativas  

06 MEC - Ministério da Educação  
PROEXT  Programa de extensão universitária 
Pós graduação relacionada à economia criativa - CAPES 

11 
FCP -  Fundação Cultural 

Palmares -  

Mapa do patrimônio cultural quilombola; Rede de promoção e 
difusão da produção cultural quilombola, qualificação e assessoria 
técnica voltada para empreendedores, associações e cooperativas 
criativas quilombolas  

21 Banco do Brasil GT Linhas de Crédito 

26 
CNFCP - Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular -  
Promoart ; Escola de Artes e Ofícios  
 

26 BNDES Procult  e Cartão BNDES 

27 
MTE - Ministério do Trabalho e 

Emprego -  

Observatório do Mercado de Trabalho 
Programa Nacional de Economia Solidária 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – 
PROGER (BB) 
Formação técnica (de acordo com a CBO) dentro do PLANSEQ / 
FAT 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO  

OUTUBRO 

03 
SAI  - Secretaria de Articulação 

Institucional  
Pacto Federativo Formação de Gestor 

03 
SCDC - Secretaria Cidadania e 

Diversidade Cultural -  

Fomento e Formação:  Mapeamento e cadastro de mestres e 

mestras da cultura tradicional popular  
Diplomação dos mestres e mestras – criação da Lei dos Mestres 
da Cultura Tradicional Popular 
Articulação de mestres com instituições de ensino tradição x 
inovação.  
Criação de uma bolsa para os mestres via Cadastro Único / Brasil 
Sem Miséria / MDS 
Pontos de Cultura Georeferenciamento dos Pontos de Cultura do 

País;Criação de canais de distribuição / comercialização dos 
produtos dos pontos de cultura . 
Identificação dos pontos atuantes nos segmentos de artesanato, a 
gastronomia e à cultura digital. 
Economia solidária nos pontos via SENAES / MTE. 

04 
SEFIC - Secretaria de Fomento e 

Incentivo à Cultura   

Fomento: Editais Regionais 
Formação: EAD 
Marco Legal: Procultura 

08 
STN  -  Secretaria da Receita 

Federal  -  
Desoneração fiscal 

08 
IPHAN - Instituto do patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
 

Fomento  PAC das Cidades Históricas: ocupação sustentável dos 

territórios 
Promoart: potencialização das ações do programa (Promoart 2) 
com foco da parceria na distribuição / comercialização de produtos. 
Certificação de produtos criativos (Brasil Criativo): artesanato e 
gastronomia associados aos territórios criativos chancelados e 
reconhecidos. 
Formação  Escolas de Artes e Ofícios Centro Lucio Costa 

09 
MDS  - Ministério do 

Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome -  

Fomento: Bolsas Mestres 

10 
FUNARTE  - Fundação Nacional 
das Artes -  

Formação Qualificação em empreendedorismo e gestão voltada 

para alunos egressos dos cursos de formação da FUNARTE – 
SEC  
Fomento Microprojetos – FUNARTE, Microcrédito – SEC: seleção 

dentre os contemplados  pelos editais de microprojetos daqueles 
que tenham perfil de empreendimento para tomada de microcrédito 
orientado. 
Mapeamento - Compartilhamento com o (Observatório Brasileiro 

de Economia Criativa) do banco de dados dos inscritos nos editais 
da FUNARTE no sentido de ampliar a base de informações 
relacionada aos profissionais criativos brasileiros. 



 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

17 

 

11 
ANCINE - Agência Nacional de 
Cinema -  

Operacionalização de mecanismos de estímulo à inserção do 
produto brasileiro no mercado internacional; 
PRODECINE – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Cinema Brasileiro 
PRODAV – Programa do Audiovisual Brasileiro 
PROINFRA – Programa da Infraestrutura de Cinema e do 

Audiovisual. 

11 
FBN - Fundação Biblioteca 

Nacional -  

Informações  Detalhamento da cadeia produtiva do Livro / 

Quadrinhos, Dados sobre distribuição, comercialização e o 
consumo do setor 
Fomento Ações da FBN/DLL no fomento/ promoção e difusão 

distribuição e comercialização do setor 
Formação Vendedores de livros em PDVs alternativos 

 

15 
MDA  - Ministério do 

desenvolvimento Agrário  
Territórios Criativos: e Bacias Criativas  

15 
SPC - Secretaria de Políticas 

Culturais -  

Formação Seminário de Formação voltado para Instituições de 

Ensino Superior 
Formação livre com foco em Cultura Digital 
Estudos e pesquisas  NIIC: desenvolvimento da plataforma 
Fomento  ao desenvolvimento de plataformas de gestão de redes 

colaborativas 

16 Banco da Amazônia Linhas de Crédito  e Editais regionais 

16 
MDIC - Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior -  

Informações: Identificação dos APLs intensivos em Cultura para 

georeferenciamento 
Marcos Legais:  

17 SEBRAE  Parceria SEBRAE e SEC 

17 
MI - Ministério da Integração 
Nacional -  

Fomento: Fundos Constitucionais 
Territórios Criativos: Rotas Regionais 

18 
ABRAS - Associação Brasileira 

de Supermercados 
Apresentação do PBC e parceria 

18 Grupo Gerdau Apresentação do PBC e parceria 

19 
SNT  - Secretaria do Tesouro 

Nacional 
Operações especiais de crédito do Fundo Nacional da Cultura 

NOVEMBRO 

 
08 
 

 
Ministra da Cultura  
 

 
Entrega do Plano Brasil Criativo à Ministra Marta Suplicy 
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2. PROJETOS PRIORITÁRIOS 

 

2.1. Observatório Brasileiro de Economia Criativa – OBEC 

 

Descrição 

Instância responsável pela produção e difusão de pesquisas, dados e informações sobre 

a economia criativa brasileira, bem como pelo estímulo ao debate entre estudiosos, 

especialistas, agentes governamentais e representantes do setor cultural acerca do 

impacto da economia criativa na sociedade.   

 

O OBEC é, ainda, a unidade coordenadora da Rede de Informações e Monitoramento da 

Economia Criativa Brasileira e encontra-se hospedada no sítio do Ministério da Cultura, 

funcionando sob a coordenação da Diretoria de Desenvolvimento e Monitoramento da 

Secretaria de economia Criativa. 

 

Objetivos 

O Observatório Brasileiro de Economia Criativa objetiva estimular a produção e difusão 

de informações estratégicas e conhecimento crítico sobre a economia criativa brasileira; 

fomentar estudos sobre o impacto da economia criativa na dinâmica cultural, social, e 

econômica do País; alimentar a reflexão e o debate sobre o tema e estimular a 

constituição de uma rede de pesquisadores, especialistas, agentes governamentais e 

representantes dos setores criativos.  

 

Na perspectiva do estabelecimento de elos nacionais no campo da economia criativa de 

forma a integrar e articular ações com os diferentes entes da Federação permitindo que a 

dinâmica interna dos Estados e Municípios possa estar vinculada à dinâmica nacional e 

internacional, o OBEC definiu como um dos seus objetivos específicos mais importantes 

o incentivo a que os estados da Federação implementem seus próprios 

OBSERVATÓRIOS ESTADUAIS DE ECONOMIA CRIATIVA - OBECEs, favorecendo, 

assim, a construção de uma rede de estudos e pesquisas em torno do OBEC. 

 

Atividades Realizadas 

 

Janeiro de 2012 

Instituição do Observatório Brasileiro da Economia Criativa (OBEC) através da Portaria 

nº1 de 09 de fevereiro de 2012 (Anexo 1) pela Secretaria da Identidade e da Diversidade 

Cultural do Ministério da Cultura, durante a fase de estruturação da Secretaria de 

Economia Criativa. 

 

Junho de 2012 

 Lançamento do Observatório Brasileiro de Economia Criativa  no Auditório da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP) – Brasília 

 Apresentação dos projetos e ações do Ministério da Cultura para implementação do 

OBEC; Encontro com universidades públicas para apresentação do conceito do 
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OBEC e da rede de observatórios estaduais de economia criativa visando o início da 

construção desta rede. 

 Assinatura de Termo de Cooperação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

para a estruturação e operacionalização da Rede de Observatórios Estaduais 

(OBECES) através de termos de cooperação com universidades federais.  

Orçamento: R$ 254.880,00 

 

2.2.  Rede de Observatórios Estaduais de Economia Criativa – OBECEs 

 

Descrição 
Instalação de 8 (oito) OBECEs em parceria com universidades federais no Distrito 
Federal e nos estados do: Rio de Janeiro, Pará, R. G. do Sul, Bahia, Goiás, Amazonas e 
Santa Catarina. Foram investidos R$ 3,9 milhões para a implantação dos oito 
observatórios e para a produção de estudos, pesquisas e mapeamentos de cadeias 
produtivas das economias criativas desses estados; 
 
Público Alvo 
Pesquisadores de universidades públicas dedicados à produção de dados e informações 
sobre economia criativa brasileira. 
 
 
Investimento total: R$ 3,9 milhões 

 Implantação de 5 OBECEs: R$ 3.000.000,00 (Orçamento da Administração 
Direta) 

 Implantação de 3 OBECEs: R$ 900.000,00 (Orçamento do Fundo Nacional de 
Cultura - FNC)  

 
Status (agosto/2013) 

 Termo de cooperação assinado e publicado: Universidade de Brasília – UnB  

 Termos de cooperação em processo de assinatura: Universidade Federal da 
Bahia – UFBA, Universidade Federal do Pará – UFPA, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – UFRGS, Universidade Federal Fluminense – UFF, 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Universidade Federal de Goiás 
– UFG e Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 

 

2.3. Criativa Birô 

 

Descrição 
O Criativa Birô é um escritório público de atendimento e suporte a profissionais e 
empreendedores que atuam nos setores criativos brasileiros, por meio da oferta de 
informação, capacitação, consultorias e assessorias técnicas, entre outros serviços 
voltados para a qualificação da gestão de projetos, produtos e negócios de micro e 
pequenos empreendimentos criativos. 
 
É uma iniciativa do Ministério da Cultura implementada juntamente com governos 
estaduais e demais parceiros públicos e privados. Sua sede se localizará nas capitais 
tendo como escopo de atuação estadual, garantindo a capilaridade das políticas públicas 
nos territórios e possibilitando aos profissionais criativos maior acesso à informação, à 
formação, às linhas de fomento técnico e financeiro e aos canais de circulação, 
distribuição e comercialização de bens e serviços criativos, de modo a contribuir com a 
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sustentabilidade de seus empreendimentos. Vide o detalhamento do projeto na 
Cartilha do Criativa Birô (anexo 6). 
 
 
Público Alvo 
Artistas, produtores e técnicos que atuam como profissionais autônomos ou micro 
empreendedores individuais (MEI), grupos informais (coletivos), micro e pequenas 
empresas, cooperativas, pontos de cultura, gestores públicos de cultura, entidades do 
terceiro setor e demais empreendedores.  
 
Investimento MinC 
Investimento total MinC (orçamento 2011 e 2012): R$ 19.400.000,00  
Investimento inicial por Criativa Birô: R$ 1.2000.000,00 
Investimento no Rio Janeiro (Rio Criativo/Criativa Birô): R$ 5.000.000,00 
Recursos repassados até julho/2013: R$ 10.799.085,00 
 
Unidades Federativas Beneficiadas: 

Região UF 

Norte  Acre e Pará 

Nordeste Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

Centro-Oeste Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso 

Sudeste Rio de Janeiro e Minas Gerais 

Sul Paraná e Rio Grande do Sul 

 
 
Status (agosto/2013) 
- 13 convênios publicados; 13 Criativas Birôs em processo de implantação. 
 
2.2. Rede de Criativas Birôs - Termo de cooperação - Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT / UnB 
 
Descrição 
Parceria firmada com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT da Universidade 
de Brasília – CDT/UnB para o suporte técnico e metodológico à implantação da rede de 
Criativas Birôs com foco na consolidação da gestão e da sustentabilidade dos 13 
escritórios, a partir das vocações, realidades, oportunidades e demandas específicas de 
cada estado beneficiado. Vide a publicação no Dou do Termo de Cooperação (anexo 
7). 
 
A parceria prevê as seguintes ações e produtos: 

 Modelagem  da regra de negócio para a plataforma “Criativa Brasil” de gestão da 
rede de escritórios 

 Ciclo de capacitação (presencial e EAD) para os gestores estaduais e equipe 
técnica dos Criativas Birô 

 Estudos de viabilidade técnica e econômica por estado beneficiado 

 Planejamento estratégico e elaboração deplano de sustentabilidade por Criativa 
Birô 

 
Investimento MinC: R$ 3.680.067,24 
Repasse em 2013: R$ 1.992.960,00 
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Status (agosto/2013): ações e produtos em fase de planejamento com equipe do 

CDT/UnB 

 

3. AÇÕES ESTRUTURANTES 

 

3.1.  Conta-satélite da Cultura 

 

Descrição 

A Conta Satélite é uma extensão do Sistema de Contas Nacionais que expande sua 

capacidade de análise sobre o setor cultural em formato comparável com o conjunto da 

economia. Em dezembro de 2010 foi instituído o Grupo Contas de Cultura, numa parceria 

do Ministério da Cultura com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através da 

Portaria Interministerial Nº 130/2010, com o objetivo de viabilizar a realização das 

atividades de implementação e manutenção das Contas de Cultura no Brasil. A Portaria 

instituiu o Comitê Gestor e o Grupo Executivo com o objetivo de viabilizar a realização do 

estudo da Conta Satélite da Cultura.  

 

Objetivo 

Identificar e mensurar a contribuição da Cultura para a formação do Produto Interno Bruto 

Brasileiro (PIB), além de produzir dados macroeconômicos como: ocupação, renda, 

oferta e demanda de bens e serviços culturais. 

 

Integrantes do Comitê Gestor 

Do Ministério da Cultura – Secretaria-Executiva, Secretaria de Políticas Culturais; 

entidades vinculadas (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto 

Brasileiro de Museus, Fundação Nacional de Artes, Fundação Cultural Palmares, 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Biblioteca Nacional e Agência Nacional de 

Cinema). Um representante da Coordenação de Contas Nacionais, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; e um representante do Ministério da Fazenda. 

 

Integrantes do Grupo Executivo 

Do Ministério da Cultura – Secretaria-Executiva, Secretaria de Políticas Culturais, a 

Secretaria-Executiva, entidades vinculadas (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Instituto Brasileiro de Museus, Fundação Nacional de Artes, Fundação Cultural 

Palmares, Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Biblioteca Nacional e Agência 

Nacional de Cinema). Um representante da Coordenação de Contas Nacionais e um  

representante da Coordenação de População e Indicadores Sociais, do IBGE,  vinculado 

ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Reuniões realizadas pelo Grupo Executivo, com foco na definição do âmbito da economia 

da cultura no Brasil e análise da experiência internacional: 29/11/2011; 08/02/2012; 

23/03/2012; 04/05/12; 12/06/12; 20/07/12; 03/09/12; 05/10/12; 09/11/12; 22/03/13; 

26/04/13; 28/06/13; 06/08/13. 
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Etapas em Execução  

- Definição do escopo do núcleo (50 atividades culturais que irão compor a Conta 

Satélite da Cultura.) e do conceito operacional da conta-satélite. 

- Em processo de conclusão da 2ª edição do Sistema de Informações e Indicadores 
Culturais. 

- A conta será implementada até o final de 2014 e vai sistematizar informações sobre 

atividades econômicas relacionadas aos bens e serviços culturais, com dados sobre 

produção, geração de emprego, investimentos e consumo.  

- O próximo passo é levantar as fontes de informações econômicas de cada segmento. 

Para isso, as atividades culturais listadas no núcleo da conta-satélite serão avaliadas 

por todas as secretarias do Ministério da Cultura e pelas entidades autárquicas 

vinculadas a partir das suas bases de dados. 

-  Todas essas publicações serão disponibilizadas no Observatório Brasileiro da 

Economia Criativa. E tão importante quanto divulgar os estudos, é o fato de que 

vamos disponibilizar nossas bases de dados para que qualquer pessoa interessada e 

qualquer acadêmico possa fazer os estudos que desejar. 

 

Público Alvo 
Pesquisadores de universidades públicas e privadas dedicados à produção de dados e 
informações sobre economia criativa brasileira; empreendedores criativos; gestores 
públicos da cultura. 
 
Investimento: recursos de parceiros institucionais 
 

3.2. Pesquisas de informações municipais e estaduais – suplementos Cultura: 
Munic e Estadic  

 
Descrição 
Pesquisas sobre informações relativas à infraestrutura cultural e nível de 
institucionalidade da cultura nos governos estaduais e municipais – parceria MinC e 
IBGE/MP. Cobertura de todos os municípios e unidades da federação. 
 
Público Alvo 
Pesquisadores de universidades públicas e privadas dedicados à produção de dados e 
informações sobre economia criativa; empreendedores criativos; gestores públicos da 
cultura; demais interessados na temática. 
 
Status (julho/2013): Termo de cooperação em elaboração, plano de trabalho concluído e 
instrumento de coleta de dados em revisão.  
 
Lançamento da publicação: novembro de 2014 
 
Investimento: R$ 2,3 milhões 
 
3.3. Marcos Legais para os setores criativos brasileiros 

 

Descritivo 

Os direitos culturais aparecem no texto constitucional, a partir de normas programáticas, 

carentes de regulamentação, mas também estão pulverizados em outras legislações 



 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

23 

 

esparsas. Essa situação é fruto das mazelas do ordenamento jurídico brasileiro, assim 

como do desconhecimento sobre os novos significados da cultura, cujas repercussões 

são prejudiciais à hermenêutica dos direitos culturais. 

 

O arcabouço jurídico-institucional brasileiro necessita adequação, renovação e 

modernização para comportar e catalisar as dinâmicas da economia criativa, nas áreas 

tributária, previdenciária, trabalhista, administrativa, da propriedade intelectual. Necessita-

se enfrentar os desafios criação e adequação de marcos legais para a consolidação da 

economia criativa como fator endógeno de desenvolvimento. Enfim, necessitamos de 

uma nova dogmática jurídica, capaz de dar conta do novo trabalho, da nova economia 

deste novo século. 

 

Objetivos 

 Construir um arcabouço legal e regulatório contemporâneo para que a economia 

criativa no Brasil floresça e se estruture, pois, atualmente nossas leis são 

anacrônicas e emperram o Setor Econômico Criativo; 

 Atualizar e criar novos marcos legais para promover a profissionalização, 

contratualização nos setores criativos: design; moda; animação; jogos eletrônicos; 

música; artes visuais; artesanato, produção cultural.  

 Proporcionar igualdade de condições aos criativos brasileiros em relação aos 

criativos do resto do mundo, para que o Brasil seja competitivo; 

 Incentivar a formalização de contratos, das relações profissionais e das empresas 

prestadoras de serviços de produção cultural; 

 Estimular a formalização dos empregos nos segmentos criativos brasileiros. 

Atualmente, estimamos segundo dados do IBGE que há no Brasil mais de 3,5 

milhões de profissionais vinculados à atividades relacionadas à cultura 

trabalhando na informalidade (PNAD – 2006). 

 

Etapas de execução  

A Secretaria de economia criativa realizou três levantamentos junto aos representantes 

dos setores criativos brasileiros para identificar os gargalos nas respectivas cadeias 

produtivas que possam vir a ser solucionados por meio de inovações ou 

aperfeiçoamentos no arcabouço legal:  

 

 Entrevistas por meio telefônico com os representantes do Conselho Nacional de 

Políticas Culturais – CNPC durante a semana de 26 a 30 de março de 2012;  

 Seminário Desafios dos Marcos Legais para Economia Criativa Brasileira, 

realizado em conjunto com as Comissões de Educação e Cultura, Comissão de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Comissão de Turismo e Desporto da 

Câmara dos Deputados, no Plenário 1 da Câmara dos Deputados, durantes os 

dias 11 e 12 de julho de 2012;  

 Oficina de trabalho sobre os Marcos Legais para Economia Criativa Brasileira, no 

dia 27 de agosto de 2012, na SEC. 
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A partir destes levantamentos, a SEC vem construindo as proposições de alterações e de 

criação de marcos legais e infralegais para dinamizar a economia criativa no Brasil. Estas 

propostas carecem de aprofundamentos técnicos e legislativos para sua consecução. 

 

Destes levantamentos selecionaram-se propostas de inovações legais estruturantes para 

os seguintes setores criativos (design; moda; animação; jogos eletrônicos; música; artes 

visuais; artesanato e produção cultural). 

 

Propostas de Marcos Legais 

 

Desoneração das folhas de pagamento dos segmentos criativos – Trocar a 

contribuição patronal ao INSS de 20% por empregado para o recolhimento da alíquota de 

1,5% sobre o faturamento das empresas – receita bruta 

a. ALTERAR a Lei nº 12.546/11 – Plano Brasil Maior – incluir as empresas dos 

subsetores criativos, mediante a adição de um artigo que determine a nova forma de 

incidência da contribuição para as empresas dos Setor Criativo. Ou seja, trocar a 

contribuição patronal ao INSS de 20% por empregado para o recolhimento da 

alíquota de 1,5% sobre o faturamento das empresas. 

b. A contribuição passará a incidir sobre o faturamento, correspondente ao valor da 

receita bruta da pessoa jurídica, excluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais.  

c. A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 prevê nova forma de incidência do tributo 

para os contribuintes determinados nos artigos 7º e 8º. 

 

Desoneração do Imposto de Renda sobre o lucro presumido, CSLL, PIS E COFINS 

da cadeia produtiva inerente à produção cultural e de eventos - Ampliar para as 

empresas produtoras culturais e de eventos, por meio de um tratamento análogo ao 

dispensado às agências de publicidade, a desoneração do imposto de renda sobre o 

lucro presumido, CSLL, PIS e COFINS. 

a. Editar e publicar novo Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação 

da Receita Federal no lugar Parecer Normativo nº 7/1986, incluindo as produtoras 

culturais e de eventos; 

b. Ampliar, por meio de nova Lei, o espectro contido no inciso II do Artigo 53 da Lei nº 

7.450, de 23 de dezembro de 1985, para abarcar as produtoras culturais e de 

eventos; 

 

Ampliação e aplicação do Super Simples no âmbito dos segmentos criativos 

brasileiros - estruturar a aplicabilidade e a ampliação da extensão (espectro, 

abrangência) da Lei Complementar 123/2006, Estatuto da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte (regime único de arrecadação - recolhimento mensal do IRPJ, IPI, CSLL, 

COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS), para alcançar os empreendedores e prestadores de 

serviços intelectuais/criativos do Setor Criativo, especificamente dos subsetores 

priorizados no PBC: design; moda; animação; jogos eletrônicos; música; artes visuais; 

artesanato e produção cultural. 

a. ALTERAR a Resolução CGSN nº 77/10 do Comitê Gestor do Simples Nacional 
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(CGSN), que impossibilitou o acesso ao regime tributário dos seguintes setores 

culturais - CNAES: 

b. 9002-7/01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 

c. 9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

d. 7410-2/01 - Design 

e. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 

f. EDITAR Lei Complementar para ampliar o  SIMPLES DA CULTURA para o  

SIMPLES CRIATIVO e incluir a moda, os games, a animação, a produção cultural; 

 

Regulamentação de profissões e inclusão de categorias profissionais criativas na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) - Artistas e trabalhadores criativos nas 

seguintes áreas: Artes Visuais; Artesanato; Dança; Design; Patrimônio, Moda e Música. 

a. Acompanhar e auxiliar a tramitação de projetos de leis em curso no Congresso 

Nacional, como por exemplo para a profissão de Designer - Projeto de Lei nº 

1.391/2011. 

b. Preparar em conjunto com o segmento criativo da música a atualização da Lei 

3.857/60. 

c. Estudar junto aos demais segmentos as reais necessidades das profissões e em 

conjunto com o Ministério do Trabalho estudar a situação em relação à Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). Para, caso a caso, avaliar a viabilidade de 

proposição de projetos de lei para regulamentar as profissões demandadas pelos 

segmentos criativos. 

 

3.4. Sistema de Informação Cultural do MERCOSUL – SICSUR  

 

Descrição 

O SICSUR é um trabalho coletivo de 10 países sulamericanos que se iniciou em 2006 

com objetivo de gerar dados válidos sobre as atividades culturais da região, através da 

compilação das atividades produtivas econômicas, das expressões do multiculturalismo e 

extensão dos vários quadros simbólicos de cada um dos países membros: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

O SICSUR consiste em diferentes seções de medição de pesquisa e processamento de 

informação: estatísticas culturais, mapa cultural, comércio exterior, legislação, 

documentos e publicações. 

 

O desenvolvimento do SICSUR visa melhorar a definição da política cultural, a resolução 

de consultas abertas dos cidadãos e gestores culturais, fornecer fontes de informação 

para pesquisadores e estudantes, e promover o diálogo entre as agências 

governamentais, empresas e organizações sociais e culturais. Participantes: Fabian 

Blanco (Chefe de gabinete da Secretaria de Cultura da Nação da Argentina) , Mônica 

Guariglio (Diretora de Cooperação Internacional e Política Cultural) e Rodolfo Hamawi 

(Diretor Nacional de Industrias Culturais), , Natalia Calcagno (Coordenadora do SICSur – 

Argentina), Julio Villarino (Argentina), Luiz Antônio Gouveia (Ministério da Cultura do 

Brasil), Rocio Gavilanes (Ministério da Cultura do Equador), Matias Zurita (Conselho 
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Nacional da Cultura e das Artes do Chile),  Mariela Noriega (Peru), Gabriela Falconi  

(Secretaria Geral da Comunidade Andina). Período de realização: novembro de 2012.  

 

Objetivo: Gerar dados válidos sobre as atividades culturais da região, através da 

compilação das atividades produtivas econômicas, das expressões do multiculturalismo e 

extensão dos vários quadros simbólicos de cada um dos países membros.  

 

Público-alvo: Gestores públicos das pastas de Economia Criativa e/ou Indústrias 

Culturais dos governos dos países que compõem o MERCOSUL.  

 

Investimento: Ação não-orçamentária.  

 

4. EVENTOS 

 

4.1. Arena.CODE | CODE 2011 

 

Descrição 

O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Economia Criativa (ainda em fase de 

estruturação) realizou em parceria com o IPEA, a Serpro, o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, a Secretaria de Planejamento do Distrito Federal e a Cobra 

Tecnologia a ArenaCode, dentro da 2º Conferência do Desenvolvimento, organizada pelo 

IPEA. A #arenaCode aconteceu entre os dias 23 e 25 de novembro de 2011 no Pavilhão 

de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília, e foi um espaço de experimentação e 

de discussão com gestores públicos, pesquisadores, sociedade civil e estudantes sobre o 

desenvolvimento do Brasil pela ótica da Economia Criativa e dos Conteúdos Digitais. As 

temáticas discutidas foram: Capacitação – empreendedorismo e Gestão; Fomento – 

Linha de Crédito e crowdfunding; Promoção de Negócios Criativos; Incubadoras; 

Territórios Criativos; Pólos criativos e Empreendimentos colaborativos.  

 

Período e local de realização: 23 a 25 de novembro de 2011| Brasília / DF.  

 

Objetivo 

Pensar o desenvolvimento do país a partir da perspectiva da economia criativa e dos 

conteúdos digitais no Brasil foi o objetivo da Arena.Code, que se realizou entre os dias 23 

e 25 de novembro no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. O 

evento, promovido pelo Ipea em parceria com o Ministério da Cultura, Serpro, Ministério 

do Planejamento, Secretaria de Planejamento do Distrito Federal e Cobra Tecnologia, fez 

parte da programação da 2ª Conferência do Desenvolvimento (Code).  

 

Participantes 

Claudia Leitão - Minc - Brasil Criativo, Ana Fonseca- MDS - Brasil Sem Miséria, Nelson 

Fujimoto - MDIC - Brasil Maior, Chico Cesar - Compositor e Secretário de Estado de de 

Cultura da Paraíba, Fabricio Ofuji – Moveis Coloniais de Acaju, Heliana Marinho - 

SEBRAE (RJ), David McLoughlin- BM&A, Christiano Braga – APEX, Augusto Guimarães, 

Coordenador de Inovação- FUNCAP, Renato Jevoux- FINEP, Cecília Leite - MCT / IBICT, 
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Fred Barbosa – IPEA, Pedro Struchiner – Catarse, Luis Otávio Felipe Ribeiro – Catarse, 

Viviane Queiroz Cerqueira – BNB, Aurílio Caiado – FUNDAP, Cristina Lins – IBGE , 

Joana Mendonça - Porto Digital, Margarete Maria Gandini - MDIC – APLs, Vitor Santana  

- ONG CONTATO, Higor dos Santos Santana – UnB, Pablo Capilé – Fora do Eixo, 

Regilane Fernandes da Silva  (Coordenadora-Geral de Promoção e Divulgação – CGDIV) 

- SENAE (MTE),Pablo Ortellado – USP, Allá Rocha de Souza, - Sergio Mamberti- 

Secretaria de Políticas Culturais/ Minc, Severine Carmem Macedo Secretária da Nacional 

da Juventude, Prof. Dr. José Jorge de Carvalho- Cood Geral do Inst. Nac. de Ciência e 

Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior, Depto de Antropologia da UNB - Conselho 

Nacional do desenvolvimento científico e tecnólogico / CNPQ, Selvino Heck - Assessor 

Especial da Secretaria Nacional de Articulação Social, Maria do Pilar Lacerda Almeida e 

Silva - Secretária de Educação Básica - MEC 

 

Público-alvo 

Estudantes, pesquisadores, especialistas, professores, legisladores, empreendedores 

criativos, empresários, pesquisadores, gestores públicos e privados, produtores, terceiro 

setor.  

 

Resultados 

Foram apresentados 260 trabalhos inéditos sobre o desenvolvimento, produzidos por 

especialistas de todo o país por meio de chamada pública. Houve debates temáticos, 

oficinas de curta duração e apresentação de casos bem-sucedidos nos diversos setores 

da economia criativa brasileira. Entre os temas dos debates: Capacitação; Indústrias 

criativas e de conteúdos digitais; Regulação/legislação; Direito autoral em tempos digitais; 

Infraestrutura; Interpolaridade e transparência – Governo eletrônico; Comunicação aberta 

e pública; e Cultura digital. 

 

Investimento: R$ 200.000,00 

 

4.2. Diálogos Setoriais Brasil – União Européia sobre Economia Criativa 

 

Descrição 

Realização da Conferência através do Programa “Diálogos Setoriais” do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. O encontro foi constituído de palestras e diálogos 

entre profissionais criativos europeus e brasileiros com vistas a propiciar uma troca de 

experiências e conhecimento entre os participantes. Os Diálogos Setoriais Brasil – União 

Européia aconteceram no âmbito da Rio+20, no Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de 

junho de 2012. O Encontro, que teve entre seus objetivos estreitar as relações entre 

instituições públicas e privadas brasileiras e européias com intuito de elaborar e 

implementar políticas públicas de economia criativa voltadas para o desenvolvimento 

local e regional, debateu sobre as seguintes temáticas: “Territórios criativos”, “Formação 

para os Setores Criativos”, “Tecnologias Sociais e novos modelos de negócios”, 

“Economia criativa: estudos, mapeamentos e conta satélite”.  

 

Período e local de realização: 21 e 22 de junho de 2012 | Rio de Janeiro.  
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Objetivo 

Estreitar as relações entre instituições públicas e privadas brasileiras e européias com 

intuito de elaborar e implementar políticas públicas de economia criativa 

 

Participantes 

Ingrid Walther (chefe da Seção de Comunicação, Mídia e Indústrias Culturais do 

Departamento de Economia, Tecnologia e Pesquisa do governo de Berlim, Alemanha), 

Lisbeth Rysgaard (desenvolve projeto de treinamento de multiplicadores chamado “Artist 

Accelerator”, na Letônia), Ana Paula Zacarias (chefe da Delegação da União Europeia no 

Brasil), Edna dos Santos-Duisenberg (chefe do Programa de Economia Criativa da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento - Unctad), Luiz 

Antônio Gouveia de Oliveira (diretor de monitoramento e desenvolvimento – SEC/ MinC), 

Luciana Guilherme (diretora de empreendedorismo, gestão e inovação – SEC / MinC) 

Cláudia Leitão (secretária da Economia Criativa – MinC), Adriana Rattes (secretária de 

Estado de Cultura do Rio de Janeiro) 

 

Público-alvo 

Empreendedores criativos, empresários, pesquisadores, gestores públicos e privados, 

produtores, terceiro setor.  

 

Investimento 

Programa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no valor de R$ 87.935,00, 

cabendo à SEC a contrapartida de R$ 41.722,76, totalizando R$ 129.657,76 

 

4.3. II Encontro Iberoamericano de Cultura de Rede  

 

Descrição 

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Economia Criativa (SEC) - em 

parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Organização dos Estados Ibero-

Americanos, Cultura Senda, Red Suramericana de Danza, Red Cultura y Integración 

Centro-américa, Rede Fora do Eixo e Cena Contemporânea Festival Internacional de 

Teatro de Brasília – foi co-realizadora do II Encontro Internacional Cultura de Rede – 

Gestão de redes e Cooperação cultural em Iberoamérica que aconteceu em Brasília, 

entre os dias 23 a 26 de julho de 2012.  

 

Período e local de realização 

 23 a 26 de julho de 2012 | Brasília – DF  

 

Objetivo 

Consolidar um espaço de articulação ibero-americano entre os agentes que trabalham 

colaborativamente em rede e articular estratégias e recomendações para a pactuação e 

implementação de políticas culturais que fortaleçam o trabalho colaborativo nos países da 

região. 
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Participantes 

Iara Pietricovsky (–Instituto de Estudios Socio-econômicos – Inesc  - BR), Jorge Blandon 

(CO), Octavio Arbelaez (CO), Lala Deheinzelin (BR), Pablo Capilé (Fora do Eixo - BR), 

Faustini -(Agencia Redes para Juventude - BR), Marco Antonio Leonor Ramos (Caja 

Ludica -GU), Fernando García (Martadero-BO), Hayde Lachino (RSD), Bernardo 

Gutierrez (BR), Ma. Victoria Alcaráz (ARG), Márcia Rollemberg (SCDC/MinC), Juan José 

de Mello-Mercosur Cultural (UY), Helder Queiroga (CONTATO – BR), George Yudice 

(USA), Linha Dura (CUFA-BSB), Alexandre Santini (Puntos de cultura - BR), Ana Paula 

Santana (SAV/MinC), José Luis Mariscal (MX), Adriana Benzaquen (RSD/ Cultura Senda- 

VE), Ivana Bentes (UniCult - BR), Marcelo das Historias-Ação Griô - BR), Sylvie Durán 

(CI, Juan Espinoza-Hivos (BO), Fernando Vicário (ESP), Eliane Costa (BR), Luciana 

Guilherme (SEC/MinC), David López (Fondo de fortalecimiento de capacidades -NI), 

Ivana de Siqueira (OEI), Luis Otávio (Catarse - BR), It’s Noon – Eduardo Sangion, 

Professor Paulo Henrique de Almeida – UFBA (economista), José Murilo (SPC/MinC), 

Mairelle Ramires (Banco da cultura), Juliana Nolasco (Instituto Asas), Alexandre Agra y 

Roberto Nunes/ SOMMOS, Nestor García Canclini (UNAM - MX) e Cláudia Leitão 

(SEC/MinC).  

 

Público-alvo 

Empreendedores criativos, empresários, pesquisadores, gestores públicos e privados, 

produtores, terceiro setor.  

 

Resultado: Cultura em Rede em números & dados 

 Mais de 350 participantes  

 20 países participantes (África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Chile, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra, 

México, Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai, Venezuela, entre outros);    

 45 redes presentes 

 20 apresentações de projetos inovadores de 12 países 

 Mais de 30 reuniões e encontros temáticos 

 Mais de 15 horas de formações livres em 7 oficinas 

 Mais de 1500 pessoas acompanharam a transmissão do Encontro via streaming 

 Criação de um calendário colaborativo Ibero-americano; 

 Mapeamento continental: Sistema virtual de georeferenciamento de redes 

 Temáticas aprofundadas no encontro: incidência e políticas públicas para a 

atuação em rede; sustentabilidade; comunicação e formação.  

 

Investimento: R$ 438.121,05  

 

4.4. Fórum Brasileiro da Economia Criativa 

 

Descrição 

O Fórum Brasileiro da Economia Criativa é uma instância permanente e itinerante que 

tem a finalidade de refletir e aprofundar os debates sobre cultura, desenvolvimento e 

economia criativa do Brasil. O Fórum percorrerá as cinco regiões do país e funciona 
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virtual e permanentemente através do site do Observatório Brasileiro da Economia 

Criativa (OBEC). 

 

1ª Edição do Fórum 

Data: 29/06/2012   

Local: Cinemateca Brasileira – São Paulo 

Debatedores: Cláudia Leitão, Secretária da Economia Criativa; Enrique Saravia, 

Professor da FGV/SP; José Carlos Durand, Professor da Universidade de São Paulo. 

 

2ª Edição do Fórum 

Data:. 17/10/2012 

Local: Auditório do Banco da Amazônia – Belém-PA 

Debatedores: Cláudia Leitão, Secretária da Economia Criativa; Abdias José Junior, 

Presidente do Banco da Amazônia,; David Leal, Secretário da Indústria, Comércio e 

Mineração do Pará, Edilson de Almeida Maneschy, Reitor da Universidade Federal do 

Pará (UFPA). 

 

Objetivos 

Disseminar o conceito de Economia Criativa, discutir novos caminhos, promover debates 

sobre estudos e pesquisas, conhecer novos modelos de formação para profissionais 

criativos, realizar diagnósticos acerca dos marcos legais e analisar questões associadas 

à infra-estrutura, dentre outras propostas.  

 

Público Alvo 

Sociedade civil, profissionais e representantes dos setores criativos, estudantes, 

especialistas, instituições, fundações, empresas e representantes do poder público. 

 

Investimento: Recursos de parceiros institucionais  

 

4.5. Seminário Desafios dos Marcos Legais para a Economia Criativa Brasileira 

 

Descrição  

Contribuir para a promoção de um diálogo de maior alcance possível sobre o arcabouço 

jurídico-institucional que rege atualmente as dinâmicas da economia criativa, visando à 

construção coletiva de diagnóstico, proposições e encaminhamento de propostas 

objetivas de adequação, renovação e modernização dos instrumentos jurídico-

institucionais, nas áreas tributária, previdenciária, trabalhista e da propriedade intelectual, 

que afetam o desenvolvimento dos setores criativos nacionais. 

 

Período e local de realização 

11 e 12/07/2012 | Plenário da Câmara dos Deputados – Brasília – DF  

 

Objetivo 

Promover o debate e a sensibilização da classe política sobre a necessidade de criação e 

adequação de marcos legais para o desenvolvimento da economia criativa brasileira. 
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Público 

Representantes dos setores criativos brasileiros, especialistas, gestores públicos e 

representantes das Comissões de Educação e Cultura, de Turismo e Desporto, de 

Finanças e Tributação, e, por último, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio do Congresso Nacional. 

 

Investimento: Recursos de parceiros institucionais  

 

4.6. Colóquios Celso Furtado: Cultura e Desenvolvimento 

 

Descrição 

Trata-se de um conjunto de 5 colóquios tendo por objetivo contribuir para a promoção de 

um debate nacional sobre Cultura e Desenvolvimento e construção de um campo de 

reflexão em torno da economia política da cultura, tendo em vista a necessidade de 

incluir o tema na agenda do desenvolvimento brasileiro, não simplesmente no que se 

refere às inegáveis potencialidades da cultura em termos de geração de emprego e 

renda, mas principalmente à democratização da produção e acesso aos bens simbólicos 

no território nacional, abrindo os canais para a expansão da criatividade.  

 

A proposta da SEC é, ao final da realização dos 5 colóquios nas cinco regiões brasileiras 

e após a publicação dos anais relativos aos debates, transformar essa ação no programa 

Cultura & Desenvolvimento com objetivo de apoiar o debate promovido por instituições 

públicas e instituições privadas sem fins lucrativos.  

 

Parceiros 

Fixos: Centro Internacional Celso Furtado e o Instituto Itaú Cultural 

Eventuais: Universidades e secretarias de cultura estaduais. 

 

Edições Realizadas: 

  

I Colóquio Celso Furtado sobre Cultura e Desenvolvimento 
Região Nordeste: 26/07/ 2012 – Campina Grande/PB 
Local: Auditório do SESC Campina Grande – PB. 
Tema: Cultura, criatividade e inclusão social 
Palestrantes: 
Prof. Dr. Ricardo Emmanuel Ismael de Carvalho (PUC-Rio) - Doutor em Ciência 
Política e professor da PUC-Rio, integra o corpo docente do Departamento de Ciências 
Sociais. Coordena o curso de especialização "Gestão Governamental e Avaliação de 
Políticas Sociais" da PUC-Rio; Coordena o Laboratório de Pesquisa Governo, 
Desenvolvimento e Equidade. Profa. Dra. Elizabeth Regina Loiola da Cruz Souza 
(UFBA) - Doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia, atualmente e 
professora associada III da escola de administração da UFBA e pesquisadora do 
conselho nacional de desenvolvimento cientifico e tecnológico. 
Nº de Participantes: 130 pessoas 
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II Colóquio Celso Furtado sobre Cultura e Desenvolvimento 
Região Centro-Oeste: Brasília – 13/11 /2012. 
Local: Auditório da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 
SAIS, Área 2A, Setor Policial Sul, Brasília-DF 
Tema: Diversidade Cultural e Desenvolvimento Local 
 
Palestrantes: 
Tânia Bacelar de Araujo (UFPe) – Professora do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Pernambuco, sendo também sócia da CEPLAN Consultoria  
Econômica e Planejamento. Carlos Antonio Brandão (UFRRJ) – Professor do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas da UFRRJ. 
Márcia Helena Gonçalves Rollemberg (SCDC/MinC) – Secretária da Cidadania e da 
Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. 
 
Nº de Participantes: 64 pessoas 
 
III Colóquio Celso Furtado sobre Cultura e Desenvolvimento 
Região Sul: Curitiba – 21 de março de 2013 
Local: Auditório do Prédio Histórico da UFPR (Setor de Ciências Jurídicas) - 1º andar. 
Praça Santos Andrade, nº 50 
Tema: Inovação, Tecnologia, Cultura e Desenvolvimento 
 
Palestrantes: 
Alain Claude Henri Herscovici (UFES) – Professor Associado da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. 
Mestre em Economia pela Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (1980), Doutor em 
Economia pela Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (1983) e pela Université de 
Picardie (1992). Sérgio Scheer (UFPR) – Bolsista de Produtividade em Pesquisa do 
CNPq - Nível 2. Doutor em Informática/Computação Gráfica pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (1993). Professor Associado da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), onde atua desde 1981 e atual Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
Nº de Participantes: 77 Pessoas. 
 
IV Colóquio Celso Furtado sobre Cultura e Desenvolvimento 
Região Norte: Pará – 23 de maio de 2013 
Local: Cine Líbero Luxardo 
Prédio da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves - Andar Térreo. Av. Gentil 
Bittencourt – Nazaré – Belém 
Tema: Cultura, Desenvolvimento e Sustentabilidade 
 
Palestrantes: 
Everardo de Aguiar Lopes (Educador Social) - Fundador do Movimento Amigos da Paz 
em Belém do Pará (1998). Diretor executivo da OSCIP - RISOS / Rede de Integração 
Social Solidaria. Autor das obras: Paz, Uma viagem a ser realizada (2000); Saber Mexer 
e Acreditar em Gente. Um diretor de escola pública do século XXI (2009) e Cidade Viva, 
um longo caminho (2012). Jair do Amaral Filho (Universidade Federal do Ceará - UFC) - 
Pós-Doutor em Ciências Econômicas  e Doutor em Ciências Econômicas pela Université 
de Paris XIII. Professor Titular em Desenvolvimento Econômico do Departamento de 
Teoria Econômica-DTE, da Universidade Federal do Ceará-UFC. Professor e 
pesquisador do Centro de Pós-Graduação em Economia-CAEN da UFC, "líder" do Grupo 
de Pesquisa "Região, Indústria e Competitividade-RIC" (UFC/CNPq) e membro da 
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REDESIST. João Cláudio Tupinambá Arroyo (Faculdade Maurício de Nassau) - 
Pesquisador em Economia Solidária, graduado em Geologia pela Universidade Federal 
do Pará (1995), aperfeiçoamento em Comunicação e Mobilização Social pela 
UNB/UNICEF (1997), MBA em Marketing pela FGV/Ideal(2004) e mestre em Economia 
pela Universidade da Amazônia (2007).  
 
Nº de Participantes: 83 Pessoas 
 
V Colóquio Celso Furtado sobre Cultura e Desenvolvimento 
Região Sudeste: Minas Gerais – 21 de agosto de 2013 
Local: Campus UFMG Pampulha - Faculdade de Ciências Econômicas (FACE)  
Av. Antônio Carlos, 6627, Auditório 3 –  Belo Horizonte 
Tema: Gestão Cultural e Políticas Públicas 
  
Palestrantes: 
José Márcio Barros – Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (2003). É professor do Programa de Pós Graduação em Comunicação da 
PUC Minas, além de integrar o corpo docente do Curso de Ciências Sociais e 
Comunicação Social da PUC Minas. É professor da Escola Guignard/ UEMG – 
Universidade do Estado de Minas Gerais, onde coordena o Curso de Pós Graduação lato 
sensu Mediação em Arte, Cultura e Educação. É professor convidado do Programa de 
Pós Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. Atua na área da Antropologia Urbana 
e da Comunicação, com ênfase nas temáticas da identidade cultural, política cultural, 
cidade e cultura, gestão cultural e da diversidade cultural e processos de mediação. 
Ricardo Gazel – RG Consultoria em Economia e Gestão e Professor Fundação Dom 
Cabral (MG). Cesar Ricardo Bolaño – Curador dos Colóquios Celso Furtado e professor 
doutor associado II da Universidade Federal de Sergipe. Roberto Monte-Mór: Ph.D. em 
Planejamento Urbano (2004) pela Universidade da California, Los Angeles - UCLA. 
Atualmente é Professor Associado no Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional - Cedeplar, da Face - Faculdade de Ciências Econômicas e no Núcleo de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo - NPGAU, da Escola de Arquitetura, ambas da 
UFMG.  João Antônio de Paula: Pró-Reitor de Planejamento da UFMG. 
  
Nº de Participantes: 142 Pessoas 

 

4.7. Ano do Brasil em Portugal | Ano de Portugal no Brasil 

 

4.7.1. Seminário de abertura do Ano do Brasil em Portugal: "Cultura, ciência e 

tecnologia: novos modelos de sustentabilidade" 

 

Descrição 

A Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, em parceria com a Câmara 

Municipal de Lisboa e a Fundação Nacional de Artes – Funarte,organizou o seminário de 

abertura do Ano do Brasil em Portugal intitulado "Cultura, ciência e tecnologia: novos 

modelos de sustentabilidade". O evento aconteceu em Lisboa entre os dias 21 e 22 de 

setembro do corrente.  A programação contou com quatro painéis em que representantes 

brasileiros e portugueses debatem os seguintes temas: Cultura, Ciência e Tecnologia: 

novos modelos de desenvolvimento, Diversidade Cultural & Sustentabilidade, Fomento & 

Novas Tecnologias para Empreendimentos Criativos e Marcos Legais da Economia 



 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

34 

 

Criativa Brasileira e Portuguesa. A escolha dos temas refletiu os cinco desafios 

prioritários da Secretaria de Economia Criativa.  

 

Período e local de realização: 21 a 22 de setembro de 2012 | Lisboa (PT) 

 

Objetivo: Dinamizar as relações entre os dois países, atrair reciprocamente 

investimentos e promover as exportações de bens e serviços criativos e o turismo. A 

programação foi definida com base nos cinco desafios descritos no Plano da SEC.  

 

Palestrantes 

Claudia Leitão (Secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil), 

Graça Fonseca (Vereadora da Economia, Inovação e Modernização Administrativa da 

Câmara Municipal de Lisboa), Maria João Bustorff (Presidente da Espírito Santo Cultura) 

Miguel Nicolelis (Neurocientista Brasileiro), Silvio Meira (Presidente do Conselho do Porto 

Digital Recife, músico e professor universitário - Brasil), Paulo Carvalho (Director 

Municipal de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa), Marcelo 

Rosenbaum (Designer Brasil), Ronaldo Fraga (Estilista Brasil), Catarina Vaz Pinto 

(Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa) , João Seixas (Geógrafo, ICS da 

Universidade de Lisboa), Francisco Motta Veiga (Director Municipal da Cultura da 

Câmara Municipal de Lisboa), Reinaldo Pamponet (It’s Noon Brasil), Luis Otávio Ribeiro 

(CATARSE Brasil), Julia Zardo (Instituto Gênesis PUC-Rio  Brasil), Luís Matos Martins 

(Diretor Geral da Audax/ISCTE) , Fernando Mendes (Ceo da CoworkLisboa), Miguel 

Honrado (Presidente da EGEAC) , Vera Castanheira (Adjunta do Gabinete do Secretário 

de Estado da Cultura de Portugal), Luiz Fernando Almeida (Presidente do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN Brasil), Marcelo Coimbra (Advogado da 

Coimbra, Focaccia, Lebrão e Advogados Brasil) , Pedro Rebelo Sousa (Sociedade 

Rebelo de Sousa e Associados-Advogados Portugal) 

 

Público alvo 

Empreendedores criativos, empresários, pesquisadores, gestores públicos e privados, 

produtores, terceiro setor.  

 

Investimento: Parceria com a FUNARTE sem ônus para a SEC.  

 

4.7.2. Encerramento do Ano do Brasil em Portugal: Encontro Luso-Brasileiro de 

Territórios Criativos e da Exposição Cultura e Natureza: o luxo do design, moda e 

manualidades da Amazônia  

 

Descrição 
Debate com especialistas e apresentação de experiências brasileiras e portuguesas bem 
sucedidas na construção de espaços territoriais produtivos e agrupamentos criativos que 
reúnem esforços colaborativos e políticas públicas para o desenvolvimento cultural, social 
e econômico. Apresentação de cases de territórios criativos brasileiros e portugueses que 
se caracterizam pela composição de arranjos produtivos locais ou regionais a partir de 
produtos, bens ou serviços de natureza cultural 
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Exposição Cultura e Natureza: o Luxo do Design, Moda e Manualidades da Amazônia, 
com mostra de joias e acessórios criados por designs e artesãos do Polo Joalheiro do 
Pará, que compõe um território criativo. 
 
Período e local de realização: 8 e 9 de junho de 2013 em Lisboa / PT 
 
Palestrantes 
 
Conferência: A política pública brasileira para territórios criativos 

 Cláudia Leitão (Secretaria da Economia Criativa/ Ministério da Cultura – Brasil)   
  
Painel 1: Experiências regionais 

 Cesar Piva - Pólo Criativo Zona da Mata Mineira (Brasil)  

 Rodrigo Areias – Centro de Assuntos da Arte e Arquitetura (Portugal) 

 José Cardoso Teixeira - Instituto de Design da Universidade do Minho (Portugal) 
  
Painel 2: Experiências locais 

 Rosa Helena Nascimento Neves - Pólo Joalheiro do Pará – Espaço São José Liberto – 
Belém (Brasil) 

 Miguel Silvestre – Parque Tecnológico de Óbidos – Óbidos Criativa (Portugal) 

 José Carvalho - LX Factory – Lisboa 
  
Público alvo 
Profissionais dos setores criativos, Pesquisadores e estudantes 
 
Investimento: recursos de parceiros institucionais  
 

4.8. Seminário Cultura e Universidade 
  
Descrição 
Seminário promovido em parceria com SPC, SEC, SAI e SCDC, com o objetivo de 
sensibilizar, mobilizar e articular as instituições públicas de ensino superior, por meio de 
seus pró-reitores e docentes, para o desenvolvimento de política pública de cultura e 
educação para a universidade. No evento a SEC assumiu a responsabilidade pela 
condução do GT3 - Perspectivas para a formação de profissionais dos setores criativos 
(Resultado no Anexo 8) 
 
Período e local de realização: 22 a 24 de abril de 2013 – Salvador/BA 
 
Palestrantes da mesa sobre Perspectivas de formação para profissionais dos 
setores criativos: 
Luciana Guilherme (Diretora de Empreendedorismo, Gestão e Inovação da SEC/MinC); 
Tânia Fischer (Professora titular da UFBA e coordenadora do Centro Interdisciplinar em 
Desenvolvimento e Gestão Social – CIAGS); Paulo Miguez (Professor do Instituto de 
Humanidades, Artes e Ciências e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em 
Cultura e Sociedade da UFBA, pesquisador do CULT - Centro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura - UFBA). 
Mediação: Claudia Mara Escovar Boettche (Professora da UFBA) 
  
Participação de mais de 300 pessoas, dentre: 

 Pró-reitores de extensão de universidades públicas, federais, estaduais e municipais; 
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 Institutos de Arte 

 Representantes das redes de universidades privadas e comunitárias; 

 Representantes das redes de Rádios, TVs e Editoras Universitárias; 

 Fórum de Secretários Estaduais de Cultura; 

 Fórum de Secretários Municipais de Cultura; 

 Parceiros do MinC e instituições destacadas no campo de ação cultural (como 
Fundação Joaquim Nabuco, Fundação GetúlioVargas, Instituto Lidas, SESC-SP, 
SEBRAE Nacional, SENAC Nacional); 

 Especialistas e estudiosos generalistas convidados. 
 
Investimento SEC: R$ 200.000,00  
 
4.9. Ciclo de Oficinas: Diálogos sobre Políticas Integradas de Cultura e Educação 
no Ensino Superior 
  
Descrição 
Ciclos de oficinas promovidas pelas SEC e SPC/ MinC e pelas SESU e SETEC/MEC 
(Secretarias com representantes no Grupo de Trabalho Interministerial – GTI MEC/MinC) 
com a finalidade de debater junto a especialistas e professores de Institutos federais 
sobre a proposta de uma minuta1 de um Programa Nacional de Formação em Arte, 
Cultura e Inovação (SEC e SPC / MinC – SESU e SETEC/MEC) a ser apresentado junto 
aos Ministros Mercadante e Marta Suplicy. A SEC promoveu uma mesa com 
especialistas para debater economia criativa e conduziu um Grupo de Trabalho para o 
aprofundamento de criticas e sugestões sobre a minuta elaborada pelo GTI MEC/MinC 
(Anexo 9 – Diálogos sobre Políticas Integradas de Cultura e Educação no Ensino 
Superior – GT Economia Criativa).   
 
Período e local de realização: 30 e 31/07 e 1º/08 de 2013 
 
Participação de aproximadamente 50 pessoas, dentre: 

 Representantes das SEC e SPC / MinC 

 Representantes das SESU e SETEC/MEC 

 Especialistas em economia criativa 

 Professores representantes de Institutos Federais 
 
Investimento: Evento realizado com recursos dos parceiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A minuta foi produzida pela SEC e pela SPC a partir dos resultados do Seminário Cultura e 

Universidade. 
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5. EDITAIS DE FOMENTO  

 

5.1. Prêmio Economia Criativa - Edital de Apoio a Estudos e Pesquisas em 

Economia Criativa (2011/2012) 

 

Descrição 

Concurso lançado pela SEC para selecionar, em todo o território nacional, obras de 

pesquisa científica, individuais e coletivas, na área de economia criativa para a 

concessão de apoio financeiro. (Lista dos proponentes premiados – Anexo 10) 

 

Período: Dezembro de 2011 a dezembro de 2012. 

 

Público 

Pesquisadores da área acadêmica, vinculados a instituições de ensino superior, públicas 

ou privadas sem fins lucrativos, reconhecidas pelo Ministério da Educação, ou a grupos 

de pesquisa vinculados a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, com 

atuação na área da cultura e da economia criativa. 

 

Objetivo 

Identificar, reconhecer e difundir trabalhos originais sobre economia criativa. 

 

Resultados 

 Inscritos: 74 trabalhos 

 Habilitados: 42 trabalhos  

 Selecionados para premiação: 19 trabalhos sobre os temas Impacto Econômico, 

APLs Culturais e Marcos Legais – 05 Teses (R$ 175.000,00); 09 Dissertações (R$ 

180.000,00); 05 produções em Grupo (R$ 300.000,00). 

 42 pesquisas sobre Economia Criativa para difusão através do sítio do OBEC na 

Internet. 

 Selecionados para premiação: 19 trabalhos sobre os temas Impacto Econômico, 

APLs Culturais e Marcos Legais – 05 Teses (R$ 175.000,00); 09 Dissertações (R$ 

180.000,00); 05 produções em Grupo (R$ 300.000,00). 

 

Investimento: R$ 655.000,00 

 

5.2. Prêmio Economia Criativa - Prêmio de fomento a iniciativas empreendedoras e 

inovadoras (2011/2012) 

 

Descrição  

Edital voltado para o reconhecimento e fomento de iniciativas empreendedoras e 

inovadoras da sociedade civil, atuantes nos setores criativos, cujas práticas se destacam 

como referência como modelo de gestão de empreendimentos criativos ou em projetos 

de formação para competências criativas. (Lista dos proponentes premiados – Anexo 10) 
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A premiação consistiu na seleção e concessão de apoio financeiro de 150 iniciativas 

selecionadas em duas categorias:  

a) Modelos de Gestão para Empreendimentos Criativos (100 propostas selecionadas - 23 

mil por prêmio) 

b) Formação para Competências Criativas (50 propostas selecionadas - 26 mil por 

prêmio) 

 

Público Alvo 

Pessoas físicas representantes de coletivos, microempreendededores  individuais (MEI), 

micro e pequenas empresas, cooperativas e organizações do terceiro setor que atuam 

nos setores criativos; 

 

Resultados  

 651 inscrições 

 383 propostas habilitadas 

 283 propostas classificadas  

 150 iniciativas premiadas  

 

Investimento: R$ 3,6 milhões 

 

5.3. Edital de Apoio à Formação para Profissionais e Empreendedores Criativos 

(2013) 

 

Descrição  

A finalidade deste Edital é fomentar, através de apoio financeiro, a realização de cursos, 

para os profissionais dos setores criativos brasileiros,  ue possibilitem o aprofundamento 

de conhecimentos e habilidades relacionados a técnicas de gestão para o 

desenvolvimento de produtos, processos e modelos de negócios inovadores, além da 

potencialização de posturas e atitudes criativas e empreendedoras. (Edital Nº 01 de 28 de 

julho de 2013 - Anexo11) 

 s Projetos de Formação deverão ser apresentados em uma das seguintes categorias: 
a) Categoria  :  estão de Negócios e Empreendimentos – realização de cursos de 
gestão de micro e pe uenos empreendimentos criativos. 
b) Categoria  :  estão e Produção de Eventos – realização de cursos de gestão e 
produção de eventos voltados para o desenvolvimento da economia criativa tais como: 
festas, festivais, feiras, rodadas de negócios, congressos, dentre outros. 
c) Categoria  :  estão de Carreiras – realização de cursos voltados para o 
desenvolvimento de carreiras de profissionais dos setores criativos.  

Público Alvo 

a) Instituiç es de ensino superior p blicas (estaduais ou municipais) e privadas sem fins 

lucrativos, com, no m nimo, 03 (três) anos de existência; 

b)  utras instituiç es privadas sem fins lucrativos com comprovada atuação na área de 

formação e com, no m nimo, 03 (três) anos de existência.  
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Etapas Previstas 

 Inscrições: 31 de julho a 13 de setembro de 2013. 

 Habilitação: 16 a 24 de setembro de 2013 

 Avaliação e Seleção: 27 de setembro a 17 de outubro de 2013 

 Repasse do recurso: 29 de novembro a 5 de dezembro de 2013   

  

Investimento: R$ 1.200.000,00 

 

5.4. Edital de Fomento a Incubadoras de Empreendimentos da Economia Criativa  

 

Descrição  

Edital com a finalidade de fomentar, por meio de apoio financeiro, projetos de 
incubadoras  ue atuam com empreendimentos criativos e inovadores relacionados aos 
setores da economia criativa e  ue visam ampliar e  ualificar a sua capacidade de 
incubação para esses setores. Serão contemplados até    projetos, cujo valor m nimo de 
apoio do MinC será de R     .   ,    e o má imo de R$ 400.000,00. (Edital Nº 02 de 29 
de Julho de 2013 – Anexo 12) 
 

Público Alvo 

a) Instituiç es de ensino superior, p blicas (estaduais e municipais) e privadas sem fins 

lucrativos, com no m nimo    (três) anos de e istência, e  ue atuam como entidades 

gestoras de incubadoras de base tecnológica, social, solidária e cultural. 

b) Demais instituiç es privadas sem fins lucrativos, com no m nimo    (três) anos de 

e istência, e  ue atuam como entidades gestoras de incubadoras de base tecnológica, 

social, solidária e cultural.  

 

Etapas Previstas 

 Inscrições: 31 de julho a 13 de setembro de 2013. 

 Habilitação: 16 a 24 de setembro de 2013 

 Avaliação e Seleção: 27 de setembro a 17 de outubro de 2013 

 Repasse do recurso: 29 de novembro a 5 de dezembro de 2013   

 

Investimento 

R$ 5.000.000,00 

  

5.5. Edital Copa – Concurso Cultura 2014 

 

Descrição 
Edital voltado para a escolha de, no mínimo, 206 (duzentos e seis) trabalhos artístico-
culturais, relativos à participação de artistas, grupos, coletivos e agentes culturais, para 
futura contratação, no intuito de promover a cultura brasileira no período entre 10 de 
junho e 15 de julho de 2014, durante a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, que ocorrerá 
nas seguintes cidades-sede: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto 
Alegre, Salvador, Recife, Natal, Cuiabá, Brasília, Manaus e Fortaleza. (CONCURSO Nº 
01 / 2013 – Anexo 13) 
  
A Secretaria da Economia Criativa é responsável por um dos quatro eixos do pilar 
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'Conteúdos Culturais' denominado como Brasil Criativo (conteúdos artísticos, em 
formato digital, de artesanato, moda, arquitetura, design e gastronomia, de expressão 
local, lidando com as mais variadas linguagens da economia criativa). O eixo Brasil 
Criativo visa à seleção e contratação de trabalhos artístico-culturais focados  na 
identificação, valorização e promoção de 5 (cinco) setores criativos brasileiros: 
artesanato, moda, arquitetura, design e gastronomia. Os conteúdos serão apresentados 
ao público das 12 cidades sedes da Copa do Mundo, durante esse evento. 
  
Público Alvo 

 Pessoa física com idade mínima de 18 (dezoito) anos; brasileiro, nato ou naturalizado 
com residência no Brasil 

 Coletivo não constituído juridicamente, cujos integrantes tenham idade mínima de 18 
(dezoito) anos; cujos integrantes sejam brasileiros, nato ou naturalizado, com 
residência no Brasil 

 Pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, 
conforme seu estatuto ou contrato social, e com sede no Brasil. 

 
Etapas Previstas 

 Inscrições: 9 de agosto a 23 de setembro de 2013. 

 Habilitação: resultado até 60 dias após o encerramento das inscrições (21 de 
novembro) 

 Avaliação e  Seleção: resultado preliminar até 15 dias após a divulgação do resultado 
final da fase de habilitação (5 de dezembro); resultado final até 10 dias após o 
resultado preliminar (15 de dezembro) 

 Resultado: homologação do resultado final ocorrerá junto com a divulgação do 
resultado final (15 de dezembro) 

  
Investimento 
Eixo Brasil Criativo: R$ 1.250.000,00 sendo R$ 250.000,00 para cada um dos cinco 
setores. Desembolso de 30% do total no valor de R$375.000,00 (Trezentos e setenta e 
cinco mil reais) em 2013. 
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6. DEMAIS REALIZAÇÕES 

 

6.1. Capacitação em Gestão de Projetos e Empreendimentos Criativos 

 

Descrição 

Curso em formato semi-presencial (presencial e EAD) com carga horária prevista de 200 

h/a, organizado em módulos básicos e avançados, com conhecimentos e técnicas 

voltados para o desenvolvimento de competências na área de gestão. Esta ação é uma 

parceria com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – SEFIC. O SENAC/DF foi a 

instituição de ensino selecionada, no primeiro semestre de 2013, para execução da 

capacitação.  

 

Status (agosto/2013): seleção de professores em processo e conteúdos formativos em 

elaboração. 

 

Previsão de início do curso: outubro de 2013 

Investimento: R$ 823.058,88 

 

6.2. Projeto-piloto: Baía Cultural, Cidades Criativas 

 

Descrição 

O Projeto Baía Cultural, Cidades Criativas é um projeto proposto pelo Centro 
Interdisciplinar e Gestão Social – CIAGS, vinculado à Escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia - UFBA, que contempla a realização de um curso de 
Especialização com enfoque na gestão para o desenvolvimento de territórios/cidades 
criativas no Recôncavo Bahiano e Região Metropolitana de Salvador, tendo como piloto 
os municípios de São Francisco do Conde e Madre de Deus. O modelo de formação 
estrutura-se a partir de um modelo pedagógico que se utiliza das novas tecnologias 
voltadas para o ensino. Os objetivos deste curso são: formar quadros para os governos 
locais, as empresas em ações de responsabilidade social e ambiental e as lideranças de 
movimentos sociais e organizações associativas para o desenvolvimento territorial; 
desenvolver modelos de ensino e aprendizagem de educação profissional em ambientes 
virtuais, promovendo a convergência entre o ensino presencial e o ensino a distancia; 
produzir materiais/ ferramentas de ensino utilizando recursos de informação e 
comunicação. 
 

A Secretaria da Economia Criativa apoiará a criação de Plataforma Digital de Ensino à 
Distância - LABOR para ações de formação profissional, tendo como piloto o curso de 
especialização proposto. Esta plataforma permitirá a utilização de recursos abertos e a 
participação de professores e gestores da cultura do país e do exterior. Pretende-se 
desenvolver o curso nos referidos territórios, com registro das aulas para que se tenha os 
problemas e propostas de solução desta região. A replicação do curso em outras regiões 
do estado e do país pode se configurar como uma estratégia de fomento ao 
desenvolvimento de territórios criativos e um painel extremamente rico da diversidade 
cultural brasileira. 
 

Status (agosto/2013): Em fase de assinatura.  

Investimento: R$ 200.000,00 
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6.3. Arranjos Produtivos Locais Intensivos em Cultura – APLs Criativos 

 

Descrição 

Devido ao baixo grau de competitividade dos empreendimentos que compõem os 

Arranjos Produtivos Locais Criativos e à pouca capacidade de planejamento estratégico 

de suas ações de acesso a mercados, tecnologia, capacitação e crédito, a SEC 

fomentará a elaboração e pactuação de Planos de Desenvolvimento Produtivos (PDPs2) 

nas 27 unidades federativas de forma a reverter esse quadro. 

 

Objetivos 

Reduzir a taxa de mortalidade dos micro e pequenos empreendimentos criativos; 

Aumentar a escolaridade e a capacitação dos trabalhadores dos setores criativos; 

Aumentar a produtividade e competitividade dos empreendimentos criativos; Qualificar a 

interação entre os Eixos Fomento, Formação e Cria Brasil do PBC nos distintos locais 

que essa ação abordará. 

 

Estratégia de implementação  

1. Seleção de APLs, a partir de um chamamento público; 

2. Mobilização, seleção e credenciamento dos consultores que conduzirão os processos 

de elaboração dos PDPs; 

3. Capacitação técnica dos consultores que conduzirão os processos de elaboração dos 

PDPs; 

4. Formatação e pactuação dos PDPs por meio de Grupos de Trabalho. 

5. As ações em economia criativa irão compor a estruturação das Rotas de Integração 

Nacional, uma metodologia de adensamento da produção em APLs que trata do 

desenvolvimento econômico das regiões mais desiguais a partir de eixos logísticos, 

incorporando cooperação, tecnologia, acesso ao mercado e educação das populações 

situadas ao redor desses eixos. 

 

Parceiros 

 MDIC – Acesso à base de dados do Sistema de Informações de APLs para 

definição dos focos prioritários da agenda PBC; Repasse da expertise do 

desenvolvimento de PDPs para a formação de técnicos do MinC e consultores 

contratados para a execução da Ação. 

 Núcleo Estadual de Apoio aos APLs de cada UF – Responsável pela articulação 

institucional na elaboração do plano e mobilização dos atores envolvidos.  

 Instituições de Apoio com atuação no território do APL escolhido – com objetivo 

de concatenar esforços e instrumentos já existentes para encaminhamento das 

demandas.  

 APLs intensivos em cultura – Com função de mobilizar os empresários do APL no 

sentido de participar do processo de elaboração do Plano.  

                                                 
2
  Instrumento de pactuação de ações e iniciativas estratégicas para a melhoria da 

competitividade e da sustentabilidade dos empreendimentos integrantes dos APLs 
(Metodologia  desenvolvida  pelo  MDIC). 
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 Grupo de Trabalho Permanente para APLs – com função de coordenação geral 

na construção do plano e convergência das Instituições de âmbito Federal com 

atuação finalística para participação na elaboração do plano. 

 

Investimento: R$ 800.950,00 (R$ 29.665,00 por APL) 

 

6.4.  Tradução para o português do Relatório da Economia Criativa Mundial 2010 - 

UNCTAD 

 

Descrição 

 A Secretaria de Economia Criativa, em parceria com Itaú Cultural, após articulação junto 

à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) obteve 

a autorização para tradução não-oficial do Relatório da Economia Criativa 2010 para o 

português. Dessa forma, o Brasil disponibilizará aos países da Comunidade de Língua 

Portuguesa os indicadores e dados mais recentes disponíveis sobre a Economia Criativa 

Mundial. Participantes: Ministério da Cultura, Instituto Itaú. 

 

Objetivo 

Disponibilizar a tradução do relatório com indicadores e dados mais recentes disponíveis 

sobre a Economia Criativa Mundial aos países de Língua Portuguesa (CPLP).  

 

Público alvo: Gestores públicos dos Ministérios da Cultura dos países que compõem a 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa.  

 

Data de Lançamento e disponibilização ao público: 8 de junho de 2013 no 

Encerramento do Ano do Brasil em Portugal dentro da abertura do Encontro Luso-

Brasileiro de Territórios Criativos. Atualmente disponibilizado no site do Observatório 

Brasileiro de Economia Criativa – OBEC. 

 

Investimento: recurso do parceiro institucional Itaú Cultural 

 

6.5. Colegiados setoriais – SEC 

 

Descrição 

O Conselho Nacional de Políticas Culturais – CNPC do Ministério da Cultura conta hoje 

com 19 membros que representam 19 Colegiados representativos dos setores culturais e 

criativos atendidos pelas políticas públicas de cultura formuladas e implementadas pelo 

Ministério. A função do CNPC e dos Colegiados é de natureza consultiva, funcionando 

como um canal direto de escuta qualificada do MinC junto à sociedade civil, no processo 

de formulação de políticas públicas de cultura. Os membros dos Colegiados Setoriais, 

institucionalizados pelo MinC, são eleitos através de um processo de eleitoral 

democrático e transparente, promovido pelo Ministério. Podem candidatar-se 

representantes da sociedade civil que cumpram com requisitos mínimos definidos no 

regimento interno dos Colegiados Setoriais. Até o ano de 2012, o MinC contava com 10 

Colegiados Setoriais constituídos e 9 com grupos de trabalho (GTs) formados para a sua 
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constituição. No final do mesmo ano, com a realização dos Fóruns Setoriais, o MinC 

cumpriu a meta de constituir 19 Colegiados.          

 

Dentre os 19, a Secretaria da Economia Criativa – SEC tem como responsabilidade a 

coordenação institucional de 4 setores: moda, design, artesanato e arquitetura. O 

colegiado da moda foi renovado, neste último Fórum Setorial, enquanto os colegiados de 

design, artesanato e arquitetura foram constituídos pela primeira vez.  

 

Objetivo 

Formular políticas públicas específicas para estes setores e apoia-los no processo de 

elaboração dos Planos Setoriais, que deverão ser construídos em sintonia com o Plano 

Nacional de Cultura e suas metas. 

 

Público alvo:  

Sociedade civil dos setores da moda, design, artesanato e arquitetura. 

 

 

7. PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 

7.1 Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior 

 

Objetivo 

A realização do estudo “Mapeamento estratégico para a inserção do design nos grandes 

eventos esportivos no Brasil - Copa do Mundo de    4 e  limp adas de    6” , fruto da 

parceria entre MDIC e MinC, conforme Termo de Referencia aprovado pelas pastas.  

 

O estudo compreende 07 etapas de levantamento: segmentação do design; identificação 

das oportunidades associadas aos macro-eventos esportivos; definição de negócios com 

oportunidade para inserir o design; benchmarking de experiências em outros países; 

identificação de pólos locais com potencial e designers; identificação de gaps e áreas de 

ação recomendadas e seminários de sensibilização.  

 

Os seminários de sensibilização e divulgação dos resultados do mapeamento nas 12 

cidades-sede ocorreram nas seguintes datas: 13/09 – Brasília; 25/09 - Porto Alegre; 

17/10 – Natal; 24/10 - Belo Horizonte; 08/11 - São Paulo; 20/11 – Curitiba; 22/11 – 

Cuiabá; 23/11 - Rio de Janeiro; 27/11 – Salvador; 28/11 – Recife; 29/11 - Fortaleza. 

Manaus é a única cidade que a Consultoria ainda está tentando compatibilizar agenda 

para a apresentação.  

 

Investimento 

R$ 300.000,00 do MDIC e R$ 300.000,00 do MinC 

 

Período 

Inicio: Março 2012  
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Final: A versão final do estudo junto com o relatório de cumprimento do objeto será 

entregue ao MinC até o final da primeira semana de dezembro de 2012. 

 

7.2 Universidade Federal da Bahia – UFBA  

 

Objeto 

Construção do desenho conceitual e metodológico do programa Observatório Brasileiro 

da Economia Criativa (OBEC); desenho da rede dos observatórios estaduais, que 

funcionarão de forma sinérgica com o OBEC e duas publicações de caráter científico-

acadêmico na área de estudos socioeconômicos da cultura: I) Coleção Brasil Criativo, 

Série Documenta e 2) Coleção Brasil Criativo - Série Pensamento. 

 

 

Etapas Meses 

Etapa 1: Definição conceitual do Observatório Brasileiro de Economia 

Criativa a partir de levantamento bibliográfico de pesquisas e 

identificação de outras estruturas similares.  

Julho 2012 

Etapa 2: Realização de diagnóstico do grau de estruturação dos 

estados para Implantação de uma rede de Observatórios Estaduais 

da Economia Criativa 

Setembro 

2012 

 

Etapa 3: Metodologia da implantação e funcionamento da rede de 

Observatórios Estaduais de Economia Criativa.  

Dezembro 

2012 

 

Etapa 4: Preparação da Publicação dos 2 primeiros volumes da 

Coleção Brasil Criativo (Séries Documenta c/ou Pensamento). 

Fevereiro 2013 

 

Investimento: 254.880,00  

 

7.3. Governo da República Popular da China 

 

Descrição 

Inclusão da Economia Criativa no Capítulo I do Plano Decenal de Cooperação Entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, 

como "área-chave" para a cooperação bilateral entre esses dois países.     

 

Objetivo 

Elaboração de acordos bilaterais de cooperação técnica para aprofundar e ampliar a 

cooperação entre segmentos criativos de ambos países. Este será um importante 

instrumento de desenvolvimento a ser implementado a partir de programas que permitam 

a transferência de conhecimentos, experiências de sucesso, tecnologias sociais e 

sofisticados equipamentos.  

 

Investimento: Ação não-orçamentária.  
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7.4. Mercado Comum do Sul - MERCOSUL 

 

7.4.1. Comissão de Economia Criativa e Indústrias Culturais (CECIC) 

 

Descrição 

Foi criada dentro da estrutura Orgânica do MERCOSUL Cultural a Comissão de 

Economia Criativa e Indústrias Culturais (CECIC), em reunião de Ministros de Estado da 

Cultura dos países-membro, em junho de 2012.   

 

Objetivo 

Que as pastas de Economia Criativa e Industriais Culturais dos países-membro possam 

elaborar seus planos estratégicos de cooperação e integração com mais efetividade e 

planejamento para seus segmentos criativos. Está em processo de elaboração o Plano 

Decenal do MERCOSUL Cultural junto à Diretoria de Relações Internacionais (DRI/SE). 

Dentre as ações previstas para 2013 está a realização da I Reunião da CECIC. 

 

Público-alvo: Gestores públicos dos Ministérios da Cultura dos países que compõem o 

MERCOSUL.  

 

Investimento: Ação não-orçamentária.  

 

7.4.2. Comitê Executivo preparatório para o MICSUR – Mercado das Indústrias 

Culturais dos Países do Mercosul  

 

Descrição 

Comitê formado por representantes dos Ministérios da Cultura do Brasil, Argentina, 

Colômbia, Venezuela e Equador para formatação de ações integradas para realização do 

MICSUR em maio de 2014 em Mar del Plata na Argentina. Este Comitê Executivo foi 

formado no lançamento do Mercado das Indústrias Culturais da Argentina - MICA 2013.  

 

Objetivo 

Promover a internacionalização da cultura brasileira por meio da promoção de 

profissionais e empreendedores dos setores criativos brasileiros. Em 2014 a SEC lançará 

um edital de seleção de 60 a 100 profissionais brasileiros para participar de exposições e 

rodadas de negócios no MICSUR.  

 

Público alvo: profissionais e empreendedores dos setores criativos brasileiros.  

 

Investimento: R$ 400.000,00 
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7.5. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

FAPs 

 

Descrição 
Realização de parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) para a concessão de recursos financeiros visando a produção de 
estudos, pesquisas e mapeamentos da economia criativa brasileira por pesquisadores de 
universidades públicas e privadas. 
 
Público Alvo 
Pesquisadores de universidades públicas e privadas dedicados à produção de dados e 
informações sobre economia criativa brasileira. 
 
Status (julho/2013): termo de cooperação assinado e publicado / edital em elaboração. 
 
Investimento: R$ 2,5 milhões em custeio de bolsas de pesquisa 
 

7.6. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 

 

Descrição 
O Acordo tem por objeto a realização conjunta de projetos e ações nos seguintes eixos 
de atuação: 

 Gestão do Conhecimento para o Fortalecimento dos Segmentos e Territórios de 
Atuação da Economia Criativa - Produzir, sistematizar e difundir informações dos 
segmentos e territórios da economia criativa brasileira. 

 Formação em Gestão  Empresarial e Qualificação Técnica  de Profissionais e 
Empreendedores Criativos - desenvolver ações de capacitação e qualificação 
profissional em competências na área de gestão de negócios e empreendimentos, por 
meio da elaboração de conteúdos e metodologias, realização de cursos, seminários, 
publicações, dentre outras atividades formativas. 

 Promoção e difusão de empreendimentos e negócios - ampliar oportunidades de 
negócios para os empreendimentos criativos, possibilitando o acesso a diferentes 
canais de promoção, distribuição e comercialização de bens e serviços.  

 

Status (agosto/2013): minuta pronta para ser assinada. 

7.7. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI  

 

Descrição 
O Acordo tem por objeto a realização conjunta de projetos e ações nos seguintes eixos 
de atuação: 
 

 Gestão do Conhecimento para o Fortalecimento dos Segmentos e Territórios de 
Atuação da Economia Criativa - Produzir, sistematizar e difundir informações dos 
segmentos e territórios da economia criativa brasileira. 

  

 Formação profissional e tecnológica - Desenvolver ações de formação profissional 
e tecnológica em competências na área de design e moda, por meio da elaboração de 
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conteúdos e metodologias, realização de cursos, seminários, publicações, dentre 
outras atividades formativas. 

 

 Estudo das cadeias produtivas dos segmentos da economia criativa - 
Desenvolver estudo das cadeias produtivas dos segmentos criativos priorizados – 
design e moda – por meio da produção de dados microeconômicos sobre os setores. 

 

Status (agosto/2013): minuta sendo finalizada pela equipe técnica do SENAI. 
 

7.8. Caixa Econômica Federal – CEF  

 

Descrição 
O presente Acordo tem por objeto a ampliação do apoio aos empreendimentos criativos, 
por meio da oferta de produtos e serviços financeiros, possibilitando o acesso a 
diferentes produtos e serviços bancários, dentre eles o Microcrédito Produtivo e 
Orientado CRESCER CAIXA. 
 

Público alvo:  

Profissionais e empreendedores dos setores criativos. 

 

Status (agosto/2013): Minuta já aprovada pelo jurídico da CEF. 

 

7.9. Sistema Nacional de Emprego – SINE / MTE 

 

Descrição 
Acordo de cooperação técnica que tem por objeto a capacitação bilateral para a gestão e 

ampliação do apoio aos profissionais e empreendimentos criativos, por meio de 

intermediação de mão de obra entre trabalhadores e empreendedores, e geração de 

dados para fomentar a oferta de emprego, trabalho e renda aderentes aos setores 

criativos. 

 

Público alvo:  

Profissionais e empreendedores dos setores criativos. 

 

Status (agosto/2013): minuta em análise na coordenação do SINE/MTE. 
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8. MÍDIA INSTITUCIONAL 

 

8.1  A economia criativa em jornais, portais e blogues 

 

Tendo por base o levantamento das publicações relacionadas à economia criativa, 

realizado em nosso banco de clippings diários, que reúne material veiculado em jornais, 

portais e blogues durante 15 meses, pode-se observar um sensível crescimento nas 

abordagens sobre o assunto a partir do mês de junho de 2012, época da criação formal, 

por meio de Decreto,  da Secretaria de Economia Criativa (SEC/MinC). 

 

Com a institucionalização da SEC, as inserções sobre a temática mais do que dobraram. 

De junho a dezembro de 2012 (menos de 7 meses), tivemos um total de 330 veiculações 

sobre economia criativa, uma média aproximada de 47 publicações mensais. Já nos oito 

meses anteriores (cinco meses em 2012 e três em 2011), foram somadas 174 

publicações sobre o assunto, cerca de 21 veiculações por mês.  

 

Entre os temas diretamente relacionadas à SEC, o Prêmio Economia Criativa foi o 

assunto mais destacado no ano de 2012, com um total apurado de 22 publicações; em 

seguida aparecem o Seminário dos Marcos Legais, realizado na Câmara dos Deputados 

em julho deste ano, que contou com 18 inserções;  o Criativa Birô, com 17 veiculações; e 

o Plano Brasil Criativo (PBC), 15 publicações. Em relação ao PBC, cabe notar as 

inserções sobre sua apresentação, pela secretária Cláudia Leitão,  na Inglaterra, durante 

a Cúpula Internacional de Cultura em agosto deste ano. Os Portais EcoFinança (voltado 

a assuntos econômicos),  Brasil.Gov.Br (do Governo Federal) e Cultura em Mercado 

(especializado em cultura)  deram destaque ao assunto. 

 

Nota-se, também, o bom número de publicações (7) acerca das atividades da SEC 

durante a conferência Rio + 20 no mês de junho, especialmente os diálogos Brasil-União 

Europeia. 

 

Os três meses de clippings em 2011 somaram um total de 70 publicações, sendo que o 

assunto que mais aparece é o Plano da Secretaria de Economia Criativa, como 12 

publicações. 

 

Outro dado relevante é que praticamente a totalidade das citações às ações da SEC, é 

positiva no levantamento. De negativo, apenas algumas poucas menções no blogue 

Trezentos, em um contexto de críticas e ataques à gestão anterior do Ministério da 

Cultura.  

 

Vale ressaltar, ainda, publicações na imprensa carioca a respeito da institucionalização 

da economia criativa já anunciada pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo 

Paes, que criará a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. 
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8.2 Dados Quantitativos 

 

ANO 2012 

 

Total: 434 inserções. 

 

Total inserções por tema durante o ano 

Criação da SEC 2 

Plano Brasil Criativo 15 

OBEC 3 

Criativa Birô 17 

Prêmio Economia Criativa 22 

Seminário dos Marcos Legais para a Economia Criativa na 

Câmara dos Deputados 

18 

Rio + 20 8 

Outros sobre Economia Criativa 349 

Total 434 

 

Total das inserções por tema mês a mês  

 

Janeiro 

Criativa Birô 1 

Outros sobre Economia Criativa 12 

Total 13 

 

Fevereiro 

Outros sobre Economia Criativa 14 

Total 14 

 

Março 

Plano Brasil Criativo 2 

Criativa Birô 1 

Prêmio Economia Criativa 4 

Outros sobre Economia Criativa 18 

Total 25 

 

Abril 

Plano Brasil Criativo 5 

Criativa Birô 3 

Prêmio Economia Criativa 6 

Outros sobre Economia Criativa 20 

Total 34 
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Maio 

Plano Brasil Criativo 1 

OBEC 3 

Criativa Birô 2 

Prêmio Economia Criativa 1 

Seminário dos Marcos Legais para a Economia Criativa na 

Câmara dos Deputados 

1 

Outros sobre Economia Criativa 10 

Total 18 

 

Junho 

Plano Brasil Criativo 1 

Seminário dos Marcos Legais para a Economia Criativa na 

Câmara dos Deputados 

2 

Rio + 20 7 

Outros sobre Economia Criativa 34 

Total 44 

 

Julho 

Criação da SEC 1 

Criativa Birô 2 

Prêmio Economia Criativa 3 

Seminário dos Marcos Legais para a Economia Criativa na 

Câmara dos Deputados 

15 

Rio + 20 1 

Outros sobre Economia Criativa 72 

Total 94 

 

Agosto 

Plano Brasil Criativo 4 

Criativa Birô 3 

Outros sobre Economia Criativa 51 

Total 58 

 

Setembro 

Outros sobre Economia Criativa 26 

Total 26 

 

Outubro 

Criativa Birô 5 

Outros sobre Economia Criativa 40 

Total 45 

 

Novembro 
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Plano Brasil Criativo 1 

Prêmio Economia Criativa 7 

Outros sobre Economia Criativa 27 

Total 35 

 

Dezembro 

Criação da SEC 1 

Plano Brasil Criativo 1 

Prêmio Economia Criativa 1 

Outros sobre Economia Criativa 25 

Total 28 

 

ANO 2011 

 

Total: 70 inserções 

 

Total inserções por tema durante o ano 

Plano da Secretaria de Economia Criativa 12 

Criativa Birô 1 

Eventos, seminários, oficinas, encontros 15 

Outros sobre Economia Criativa 42 

Total 70 

 

Total das inserções por tema nos três meses de clipping 

 

Agosto 

Plano da Secretaria de Economia Criativa 3 

Eventos, seminários, oficinas, encontros 10 

Outros sobre Economia Criativa 7 

Total 20 

 

Setembro 

Plano da Secretaria de Economia Criativa 5 

Outros sobre Economia Criativa 4 

Total 9 

 

Outubro 

Plano da Secretaria de Economia Criativa 4 

Criativa Birô 1 

Eventos, seminários, oficinas, encontros 5 

Outros sobre Economia Criativa 31 

Total 41 
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ANEXOS  
 

9.1. Anexo 1 - Portaria Nº 1, de 09 de fevereiro de 2012 – OBEC 

 

9.2. Anexo 2 - Decreto N° 7.743, de 31 de maio de 2012 

 

9.3. Anexo 3 - Portaria N° 39, de 4 de maio de 2011  

 

9.4. Anexo 4 - Portaria N° 56, de 17 de junho de 2011 

 

9.5. Anexo 5 - Portaria N° 80, de 18 de agosto de 2011  

 

9.6. Anexo 6 – Projeto Criativa Birô 

 

9.7. Anexo 7 – Termo de Cooperação CDT / UnB 

 

9.8. Anexo 8 – Resultado Seminário Cultura e Universidade – GT3 

 

9.9. Anexo 9 – Diálogos sobre Políticas Integradas de Cultura e Educação no Ensino 

Superior – GT Economia Criativa 

 

9.10. Anexo 10 – Contemplados com o Prêmio Economia Criativa:  

 
Lista de premiados no Edital de Apoio a Estudos e Pesquisas em Economia Criativa 

Lista de premiados no Edital de Fomento a Iniciativas empreendedoras e 

inovadoras  

 

9.11. Anexo 11 - Edital N° 1/2013 - Edital de Apoio à Formação para Profissionais e 

Empreendedores Criativos 

 

9.12. Anexo 12 - Edital N° 2/2013 - Edital de Fomento a Incubadoras de 

Empreendimentos da Economia Criativa 

 
9.13. Anexo 13 - Edital Copa – Concurso Cultura 2014 
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