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RESUMO 

 

O conceito de Economia Criativa deriva do termo Indústria Criativa e vem sendo discutido no 

mundo como uma oportunidade para países em desenvolvimento prosperarem no campo da 

cultura, política e tecnologia. Esta dissertação apresenta uma pesquisa sobre os eventos 

realizados no Rio de Janeiro que tenham no tema ou no conteúdo do evento o termo 

Economia Criativa no período de janeiro de 2014 a junho de 2017. O referencial teórico 

apresenta uma revisão na literatura sobre os temas: Economia Criativa, Eventos e Tríplice 

Hélice. Em seguida, identifica os eventos que contenham em seu título ou em seu conteúdo o 

termo Economia Criativa, ao longo dos três últimos anos e meio, ou seja, de janeiro de 2014 a 

junho de 2017. A pesquisa investiga se estes eventos tiveram entre os palestrantes a 

integração entre os setores público, privado e acadêmico. Ao final, sugere um evento que una 

os setores público, privado e acadêmico com objetivo de criar conexões em prol da cidade do 

Rio de Janeiro.  

 

Palavras-chave: Economia Criativa. Eventos. Hélice Tríplice. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The concept of Creative Economy derives from the term Creative Industry and has been 

discussed in the world as an opportunity for developing countries to thrive in the field of 

culture, politics and technology. This dissertation presents a research about the events held in 

Rio de Janeiro that have as theme or in the content of the event the term Creative Economy 

from January 2014 to June 2017. The theoretical framework presents a review in the literature 

on the themes: Creative Economy, Events and Triple Propeller and Events. It then identifies 

the events that contain the term Creative Economy over the last three and a half years from 

January 2014 to June 2017. It investigates whether these events had among the speakers the 

integration of the public and private. At the end it suggests an event that unites the public, 

private and academic sectors with the objective of creating changes in the structures of events, 

in order to create interaction between sectors. 

 

Keywords: Creative Economy. Events. Triple Helix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil e os brasileiros são conhecidos internacionalmente por festas e alegria. 

Diferentes são os estados e cidades que celebram os mais diversos temas como festas e 

eventos com números consideráveis e de destaque. Exemplo disso é a cidade de 

Gramado que transformou o Natal Luz em uma atração anual ou a cidade de Salvador 

com seu carnaval. Neste contexto, tem-se a cidade do Rio de Janeiro com o tradicional 

réveillon na Praia de Copacabana, o carnaval na Sapucaí e o Rock in Rio (atualmente na 

sétima edição). 

Além dos tradicionais eventos que compõem o calendário de celebrações em 

nível nacional e internacional, o Rio de Janeiro assumiu, nos anos de 2014 e 2016, a 

responsabilidade de participar do planejamento e da execução de dois dos maiores 

eventos esportivos em nível mundial: a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos. Tais empreitadas colocam a cidade e o estado como potências para o 

desenvolvimento nacional e internacional, especialmente em um contexto em que a 

sociedade vem passando por transformações do foco da produção industrial para o da 

produção do conhecimento.  

As mudanças que aconteceram vieram acompanhadas de um período de 

instabilidade nos cenários e esferas política, econômica e social, fortemente marcados 

por incertezas e mudanças em nível nacional e internacional. Um dado que fundamenta 

a instabilidade é aquele que ponta que, de acordo com o Cadastro Nacional de 

Empregados (2016), uma pessoa perde um emprego com carteira assinada a cada dez 

minutos no estado do Rio de Janeiro, considerado o local que foi o mais atingido em 

todo o território nacional.  

Na contramão desta desaceleração da economia emerge a  Economia Criativa, 

no âmbito da produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade, a 

cultura e a inovação como insumo principal. No relatório da Economia Criativa na 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 

(NAÇÕES UNIDAS, 2010), os setores relacionados à Economia Criativa são, por 

exemplo, a Cultura, a Tecnologia da Informação e Comunicação e a Sustentabilidade. 

Tem-se, com isso, diferentes exemplos que demonstram que a indústria criativa 

alavanca os domínios social e econômico dos países em desenvolvimento com a criação 
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de renda, de empregos e diversidade cultural. Exemplo disso é o Brasil, que tem em seu 

Produto Interno Bruto (PIB) aproximadamente 2,6% dos setores criativos, 

representando 3,5 % da exportação brasileira. De acordo com dados da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em 2015, as indústrias criativas geraram R$ 

155,6 bilhões ao país, (FIRJAN, 2016).  

Segundo Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal o 

Globo em 27/09/2017, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentou um estudo que 

considera que o aumento de 20% no turismo da cidade injetaria R$ 6 bilhões na 

economia do Rio de Janeiro e cerca de 200 milhões para o caixa da prefeitura (RIO..., 

2017). 

Observa-se que os eventos são geradores de trabalho e renda para uma cidade 

como o Rio de Janeiro que tem no turismo e na área cultural um potencial que pode ser 

melhor explorado como uma cidade criativa. Temos uma mistura de povos como 

portugueses, negros, índios que trouxeram uma rica diversidade cultural para nossa 

terra. 

Para Reis (2011), uma cidade criativa é aquela que une políticas para 

impulsionar seu desenvolvimento, ou seja, é um local que utiliza o fruto da criatividade 

e o transforma em potencial econômico. Para que isto aconteça é preciso que se tenha 

investimento privado e público, políticas públicas e que haja uma interação e um 

diálogo entre os três setores. Um setor privado que entenda a importância de 

investimento em inovação para geração de emprego, um poder público que possa ajudar 

e ou incentivar este setor com políticas públicas e uma academia e ou universidade que 

possa estudar e promover este encontro da tríplice hélice incentivando o 

empreendedorismo e dando oportunidade e incentivo para empresas e startups. Em 

síntese, nota-se que é necessário mais do que teoria, pois são necessárias ações, eventos, 

programas e projetos mudanças que gerem investimento em inovação. 

Etzkowitz (2009) apresenta um exemplo de ação que vem ocorrendo no Vale do 

Silício, nos Estados Unidos da América, com a criação de um sistema de inovação 

sustentável a partir da interação e da relação governo-indústria-universidade, a Hélice 

Tríplice. Para o autor, o Brasil destaca-se na medida que possui um movimento muito 

forte de incubadoras. 
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Assim, apresenta-se nesta dissertação uma proposta de evento (ora considerado o 

produto deste mestrado) sobre Economia Criativa (EC) a partir da integração da hélice 

tríplice (setores público, privado e sociedade civil) na busca de ideias e ações para 

tornar a cidade do Rio de Janeiro como referência de cidade criativa no Brasil.  

Fundamenta a escolha deste objetivo de pesquisa na compreensão de que a 

Escola Superior de Propagando e Marketing (ESPM) ser a primeira Instituição no Rio 

de Janeiro a ter um mestrado profissional em Economia Criativa e um MBA na área e 

ter professores / pesquisadores que já estudam o tema. 

O evento será com o modelo Hélice Tríplice com o objetivo de criar discussão 

que gerem caminhos, apresentação de projetos e integração de diversos segmentos da 

Economia Criativa do Rio de Janeiro que sejam relevantes para todos da área: setor 

público, privado e academia. Este evento pode ser dividido nas áreas específicas de cada 

laboratório do mestrado . Com base nas entrevistas realizadas com profissionais de cada 

setor e com o estudo do mapeamento dos eventos será sugerido um evento sobre EC na 

ESPM na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS 

 

Diante da diversidade de ações relacionadas à Economia Criativa tem-se como 

problema central para produção do conhecimento a discussão sobre a integração entre 

os setores público, privado e civil, nos eventos realizados no Rio de Janeiro. Com isso, 

indica-se, como oportunidade de estudo, um projeto que tenha como ponto de partida 

pesquisar os eventos realizados no Rio de Janeiro ao longo dos três últimos anos e meio 

(janeiro de 2014 a 2017) que tiveram no título ou no conteúdo o termo Economia 

Criativa. Sob a perspectiva do resultado da pesquisa tem-se como objetivo elaborar uma 

proposta de evento no âmbito da Economia Criativa. De forma a alcançar o objetivo 

apresentado e responder o problema de pesquisa indicam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) revisar a literatura sobre os temas Economia Criativa, Eventos e Tríplice 

Hélice e Eventos; 

b) identificar os eventos sobre os temas Economia Criativa no estado do Rio de 

Janeiro entre os anos de janeiro de 2014 e a junho de 2017; 
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c) identificar o tipo e o nível de integração entre os setores público e privado e a 

academia nos eventos; 

O resultado desta pesquisa será a proposta de um evento a ser realizado no 

âmbito da Economia Criativa no ano de 2018, pela Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) em que sejam congregados os setores público, privado e acadêmico 

na participação e no apoio, podendo ser captado patrocinadores e apoiadores dos setores 

público e privado.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

A proposta de um evento sobre Economia Criativa na Escola Superior de 

Propaganda e Marketing surgiu da necessidade de unir os setores público, privado e 

sociedade civil, na busca de ideias e ações para tornar a cidade do Rio de Janeiro uma 

referência de cidade criativa no Brasil. Tal escolha foi motivada essencialmente pelo 

fato da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil terem sido escolhidos para sediar 

megaeventos ‒ como Olimpíadas em 2016 e Copa do Mundo em 2014, o que trouxe, 

naquele momento, um aquecimento para a economia local  e nacional, gerando 

empregos em turismo e na organização dos jogos. Após estes eventos o estado do Rio 

de Janeiro defrontou-se com a crise econômica e de falta de verbas para pagamentos dos 

servidores públicos e profissionais de área cultural como os do Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro. 

Outro ponto que orienta o interesse de estudo foi que, de acordo com o Celso 

Pansera, Ministro de Ciência, Tecnologia Inovação em 2016, o Brasil produz muita 

pesquisa, como dissertações e teses de mestrado e doutorado, porém é necessário 

integrar o setor público, o privado e a academia para transformar todo material gerado 

em bem-estar social e gerar riqueza para a sociedade (LONGO, 2016).  

Foi possível notar, em levantamento feito entre 2014 e julho de 2017, nos sites 

de faculdades e universidades do estado do Rio de Janeiro, a presença de eventos na 

cidade sobre Economia Criativa. Observa-se a relevância do tema, pois várias 

instituições no Rio de Janeiro já criaram seus cursos. Exemplo disso foi a ESPM com o 

mestrado e o MBA. No escopo da ESPM destacam-se também os laboratórios na área 

de indústria criativa, são eles: Laboratório de Cidades Criativas, Laboratório Economia 
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Criativa, Desenvolvimento e Território, Laboratório de Estudos de Memória Brasileira e 

Representação, Laboratório de Informação, Inovação e Interação.  

A Universidade Estácio de Sá e a FGV com cursos de pós-graduação em Master 

Business Administration (MBA), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio) com cursos de extensão, a Universidade Federal Fluminense (UFF) com o 

Observatório da Economia Criativa e os cursos livres sobre economia criativa 

oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).  

No que tange à motivação pessoal tem-se que a realização de um evento 

organizado pela ESPM que inclui a sociedade civil, os setores público, privado e 

acadêmico. Trata-se de uma oportunidade que demonstre a noção de input e de output, 

ou seja, que insira a comunidade e seja pela comunidade como algo integrado, crítico e 

transformador ao mesmo tempo.  

Vale ressaltar a experiência da ESPM com EC, desde 2011 o Núcleo de 

Economia Criativa da ESPM representado pelos professores João Figueiredo e Rodrigo 

Carvalho realizou eventos anualmente sob diversas temáticas envolvendo o tema EC. 

Como relatado pelo Professor Rodrigo de Carvalho, o formato de um evento usando a 

Hélice Tríplice era um dos objetivos iniciais dos primeiros eventos da ESPM, mas com 

o decorrer do tempo, os eventos foram se voltando para o público interno, 

principalmente alunos da graduação.  

Outro fator de destaque e contribuição está relacionado à formação da 

pesquisadora no campo da comunicação e à experiência em organizações que tem como 

negócio central a promoção de eventos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho acadêmico está organizado em quatro seções primárias textuais, 

além desta introdução. A seção dois apresenta o referencial teórico. A terceira seção, os 

métodos e técnicas de pesquisa. Em seguida, a quarta seção, os desdobramentos da 

pesquisa. No Apêndice A está listada a planilha dos eventos de Economia Criativa 

realizados no Rio de Janeiro de 2014 a 2017. Nos Apêndices B, C, D, E e F foram 

incluídas as entrevistas. O Apêndice G exibe gráficos e objetivos dos eventos. A 
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organização, divisão de atividades e etapas do evento foram explicitadas no power point 

apresentado no Apêndice E.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico desta dissertação de mestrado está assentado em três 

conceitos centrais: Economia Criativa, Eventos e Hélice Tríplice. Trata-se de um olhar 

que visa promover um aparato teórico da literatura científica para o estudo das ideias 

basilares desta proposta. 

 

2.1 ECONOMIA CRIATIVA 

 

O termo Economia Criativa foi incluído no documento Creative Nation na 

Austrália em 1990. O documento observa que uma política cultural também é uma 

política econômica e que o nível de nossa criatividade determina substancialmente 

nossa capacidade de adaptação aos novos imperativos econômicos. O governo 

australiano propôs a busca da identidade cultural do país aplicando verbas por meio de 

um fundo de investimento nas indústrias cinematográficas, teatral e artística (REIS, 

2015).  

Neste contexto, em 1997 o governo de Tony Blair, na Inglaterra, diante de 

acirrada competição global propôs uma análise das vantagens competitivas do país. 

Foram identificados 13 setores de maior potencial criativo denominados indústrias 

criativas: Artesanato, Arquitetura, Artes Cênicas, Artes e Antiguidades, Cinema, Design 

Editorial, Moda, Música, Publicidade, Software, Software Interativo e de Lazer 

(videogames) Televisão e Rádio.  

Para um produto estar dentro da economia criativa é preciso que ele gere valor e 

produza riqueza. Empresas que fazem parte desta indústria são: produtoras, gravadoras, 

agências de publicidade, design, músicos, artistas que fazem da profissão sua fonte de 

renda, start-ups, empresas que produzem aplicativos ou modelos de negócios 

disruptivos.  

O primeiro relatório de Economia Criativa publicado pelas nações unidas foi 

criado em 2008, em um momento em que a economia mundial estava em expansão. O 

relatório observava que a temática oferecia diversas oportunidades para os países em 

desenvolvimento e adicionava dados ao observar que criatividade, conhecimento, 
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cultura e tecnologia são potenciais geradores de emprego e de inclusão social 

(NAÇÕES UNIDAS, 2010). 

Em 2010 o relatório da UNCTAD observou que Economia Criativa  

 

é um dos setores mais dinâmicos do comércio internacional, gera 

crescimento, empregos, divisas, inclusão social e desenvolvimento 

humano. É o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição de 

produtos e serviços que usam o conhecimento, a criatividade e o ativo 

intelectual como principais recursos produtivos (NAÇÕES 

UNIDAS, 2010, p. 128). 

 

Depois em 2013, a Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

elaboraram uma edição especial do Relatório de Economia Criativa em que se registra 

que a economia criativa se configura como um elemento de transformação no mundo 

atual. Em síntese, a criatividade e a inovação serão as riquezas das nações no século 

XXI, não só gerando empregos, aumentando as  exportações e contribuindo para 

melhorar a qualidade de vida nas comunidades representadas. As características de cada 

localidade devem ser valorizadas e estimuladas a fim de gerar o crescimento inclusivo e 

sustentável (SEBRAE, c2017a).  

Já para Mirshawka (2016, v. 1), a Economia Criativa é uma alternativa para o 

progresso, criando empregos e gerando benefícios de exportação. Segundo o autor é 

preciso ter respostas para as perguntas:  

 

Quais são nossos recursos culturais? 

Quais são as nossas capacidades para apoiar as artes e a cultura na sua 

contribuição para o desenvolvimento sustentável? 

Temos ativos culturais, tais como patrimônio Histórico, que nos 

tragam uma marca ou identidade única? 

Como a cultura pode ser convertida em uma estratégia de 

coexistência, ou seja, em uma ferramenta para se lutar contra a 

enorme insegurança e as desigualdades de uma cidade (país)?  

(MIRSHAWKA, 2016, v. 1, p. 14). 

 

Uma nova denominação de economia criativa foi criada: a “Economia Laranja”. 

O termo foi dado por Buitrago Restrepo e Duque Márquez (2013) para a economia da 

cultura e criatividade. Os autores lançaram o livro “La economia naranja uma 

oportunidade infinita”. A cor laranja, na antiguidade, era usada para decorar o túmulo 
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dos faraós, pois é reconhecidamente a cor da cultura, criatividade e identidade 

(BUITRAGO RESTREPO; DUQUE MÁRQUEZ, 2013).  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) define 

o conceito de Economia Criativa e indica que tais atividades vêm do setor cultural, 

como moda, design, música, cinema, artesanato, fotografia, softwares, dentre outros 

(SEBRAE, c2017b). 

 

Diferente da economia tradicional da manufatura, da agricultura e do 

comércio, a economia criativa foca no processo individual ou coletivo 

de criar bens e serviços criativos. Segundo as Nações Unidas, as 

atividades são baseadas no conhecimento e produzem bens tangíveis e 

intangíveis, criando valor econômico (SEBRAE, c2017b). 

 

A chamada Economia Criativa é, segundo tendências mundiais, o motor do 

desenvolvimento no século XXI. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 

trata-se de um setor que já é responsável por 10% do Produto Interno Bruto mundial. A 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento divulgou que, entre 

2000 e 2005, os produtos e serviços criativos mundiais cresceram a uma taxa média 

anual de 8,7%, o que significa duas vezes mais do que manufaturas e quatro vezes mais 

do que a indústria (ESPAÇO..., 2013). 

Criatividade não é, necessariamente, uma atividade econômica e ela só vai se 

tornar caso produza uma ideia com implicações econômicas ou um produto 

comerciável. Muitos produtos se qualificam como propriedade intelectual que pertence 

a alguém não sendo propriedade material, é intangível e há diferenças de um país para 

outro. Existem várias formas de propriedade intelectual, mas as mais comuns são: 

direitos autorais, patentes, marcas e desenhos ou processos industriais (MIRSHAWKA, 

2016, v. 1). 

Os países desenvolvidos já percebem a importância de uma estratégia baseada 

em economia criativa na medida que vislumbram que é necessário o compromisso de 

governo e políticas governamentais na cultura, educação, turismo, fazenda, governos 

estaduais, municipais, agências de governo, bancos públicos e agências de fomento 

(GOLDENSTEIN, 2010).  

O primeiro mapeamento no Brasil da Indústria Criativa foi feito pelo sistema 

Firjan em 2008, que permitiu pela primeira vez a consulta de postos de trabalho, 
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remuneração e grau de escolaridade das profissões criativas (FIRJAN, c2017). Os 13 

segmentos criativos são divididos em quatro grandes áreas, a saber: Consumo (Design, 

Arquitetura, Moda e Publicidade); Mídias (Editorial e Audiovisual); Cultura 

(Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e Expressões Culturais) e Tecnologia 

(P&D, Biotecnologia e Tecnologia da Informação (TIC) e Comunicações) (FIRJAN, 

c2017).  

De acordo com a Firjan (2016), o número de profissionais criativos no Brasil em 

2015 e 2016 chegou a um número maior que 850 mil. Os estados que mais empregaram 

foram São Paulo (328 mil) e Rio de Janeiro (99 mil). O aumento foi de 0,1% de 2013 

para 2015. Esse percentual, apesar de parecer pequeno, é considerável, já que houve 

encerramento de quase 900 mil postos de trabalho no mercado brasileiro. Os empregos 

relacionados à criatividade aumentaram sua participação no mercado, o que indica o seu 

papel estratégico na economia. O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, 

diz que a criatividade é um ativo que vem fazendo diferença nas empresas. Quando a 

área é comparada à totalidade da economia nacional, ela se mostra menos impactada 

diante do cenário de crise. No período de 2013 a 2015, por exemplo, a participação do 

PIB criativo cresceu de 2,56 % para 2,64%. Como resultado, a área gerou riqueza de R$ 

155,6 milhões para a economia brasileira em 2015 (FIRJAN, 2016). 

 

Os criativos têm salário médio de R$ 6.270,00, mais de duas vezes e 

meia a remuneração média dos empregados formais brasileiros (R$ 

2.451,00). Isso por conta do nível de qualificação e a especificidade 

do trabalho, já que a área demanda profissionais com grau de 

formação e especialização cada vez mais elevado. No Rio de Janeiro, 

esses trabalhadores possuem as maiores remunerações em seis dos 13 

segmentos analisados: Pesquisa & Desenvolvimento (R$ 16.302), 

Artes Cênicas (R$ 9.010), TIC (R$ 8.314), Audiovisual (R$ 6.453), 

Patrimônio e Artes (R$ 6.219) e Moda (R$ 2.217) (FIRJAN, 2016). 

 

Cabe ressaltar que a Economia Criativa ainda enfrenta desafios para sua 

consolidação no Brasil, e os pontos que ainda precisam ser consolidados dizem respeito 

ao acesso ao crédito, à consistência na formação educacional da população, à geração de 

novos empregos, a parcerias público-privadas, a políticas públicas e à valorização da 

diversidade cultural brasileira, como atesta Geraldo Alckmin no prefácio do livro 

Economia Criativa, de Mirshawka (2016, v. 2). No entanto, observa-se que para gerar 

ganhos no desenvolvimento dos países é necessária uma mistura de políticas públicas e 
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decisões estratégicas como: atrair investidores, construir capacidades empreendedoras e 

modernas tecnologias de informação e comunicação. 

Em 2010, o Governo Federal brasileiro implantou a Secretária de Economia 

Criativa, que pretendia implementar políticas públicas para o desenvolvimento local e 

regional nos setores de artes e da cultura como música, artes visuais, patrimônio 

imaterial e material, audiovisual e novas mídias como softwares, jogos eletrônicos e 

conteúdos digitais, design de interiores, moda, joias, brinquedos e serviços como 

publicidade e arquitetura.  Ela foi criada em um momento em que o Plano Nacional de 

Cultura foi instituído pela Lei 12.343/2010.  

Em nível estadual, o Plano de 2011 a 2014 da Secretaria Estadual de Cultura 

(SEC) teve o objetivo de contribuir para um novo projeto de desenvolvimento no Brasil, 

de transformar a inovação em riqueza cultural e socioeconômica para a população 

brasileira. Linhas de crédito foram criadas para os setores criativos e infraestrutura 

necessária à produção. Em 2015, no Governo de Luiz Fernando Pezão, a SEC foi 

extinta pelo Ministério da Cultura e teve um impacto negativo no fomento das políticas 

públicas no Brasil. Segundo Reis (2013), de nada adianta defender o potencial 

econômico da cultura se não há uma política pública clara com base no contexto local. 

Segundo a autora, a Economia Criativa traz reflexões a respeito do papel da cultura 

como estratégia socioeconômica, da necessidade de revisão do sistema educacional, da 

preparação de novos profissionais para profissões que ainda não existem, assim como a 

inclusão de novos negócios com as novas tecnologias e as criações colaborativas (REIS, 

2008). 

Após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente interino 

Michel Temer, em maio de 2016, decidiu fazer a fusão do Ministério da Cultura e o da 

Educação. Contudo, artistas, produtores e os cidadãos em geral fizeram pressão e 

ocuparam o prédio da Fundação Nacional das Artes (Funarte) contra a extinção do 

Ministério da Cultura. Com a pressão desta comunidade, Michel Temer voltou atrás e 

decidiu recriar o Ministério da Cultura. Em novembro de 2016, o presidente da 

República, Michel Temer, aumentou em 40% o orçamento destinado ao Ministério da 

Cultura para o ano 2017. Garantiu que até 2022 estenderá os benefícios da lei de 

audiovisual. Roberto Freire, ministro da cultura, afirmou que o Vale Cultura será 

prorrogado em 2017. O Vale Cultura corresponde ao valor mensal de R$ 50,00 e pode 
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ser utilizado para compra de bens culturais, como livros, CDs, ingressos para shows, 

teatro e cinema, cursos de arte, inclusive em lojas virtuais. O Vale é extensivo aos 

trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos (BRASIL, 2016; SINDICATO 

DOS BANCÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO, 2016; TEMER..., 2016).  

Segundo Florida (2011), a criatividade exerce um papel importante na 

revitalização da prosperidade e do desenvolvimento, e as cidades que conseguem reter 

talentos criativos passarão pelas crises com mais facilidade. O autor desenvolveu a 

teoria dos 3T´s para o desenvolvimento econômico, acredita que uma cidade precisa de 

Tecnologia, Tolerância e Talento para prosperar economicamente. De acordo com o 

autor (FLORIDA, 2011), o Brasil é há muito tempo um centro de criatividade artística, 

cultural e musical, dentro de um mosaico de diversidade. O desafio para o Brasil no 

século 21 é passar para o próximo nível – transformar criatividade em inovação 

tecnológica, competitividade econômica em criação de valor e bem-estar. 

Segundo Reis (2008), a economia criativa traz reflexões a respeito do papel da 

cultura como estratégia socioeconômica, da necessidade de revisão do sistema 

educacional, da preparação de novos profissionais para profissões que ainda não 

existem, assim como a inclusão de novos negócios com as novas tecnologias e as 

criações colaborativas. Há autenticidade de cada país no intangível cultural, único e 

inimitável, como o Carnaval, no Rio de Janeiro, ou o Tango, na Argentina. 

No livro The Creative City: A toolkit for Urban Innovators, de 2000, Charles 

Landry salienta que se faz necessário explorar as especificidades de cada local. Cada 

cidade pode ser um centro global de alguma coisa. É necessário então um exercício de 

olhar para o potencial e os recursos de uma cidade para que ela seja considerada uma 

cidade criativa. Todo país ou cidade tem um viés criativo, porém não pode 

necessariamente ser considerada criativa (INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 

BRASIL, 2014). 

Landry, o criador do conceito de Cidade Criativa, salienta que para que uma 

cidade seja denominada criativa ela deve ter como princípios a busca de soluções para 

os problemas. Para ele boas cidades para se morar não são necessariamente criativas. 

Um item relevante seria então fazer com que os indivíduos encontrem soluções criativas 

para seus problemas. Problemas com o lixo, com a mobilidade, com a energia com a 

poluição e desigualdade social devem ser observados. O autor acredita que a educação 
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deve incentivar o cidadão a pensar criativamente para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e das cidades. E assim com o Florida, Landry atenta para a importância da 

diversidade para geração de ambientes criativos e menos racistas. “Se você colocar 

pessoas diferentes em uma sala desde criança, segundo estudos você cria adultos menos 

racistas”. A diferença cria pessoas mais fortes e mais conscientes e mais criativas 

(INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL, 2014). 

Diversos autores se lançam em explicar o que deve ser uma cidade criativa 

Segundo Wanis (2014) concorda com Florida e Landry que uma cidade criativa pode 

ser definida como aquela que estimula o aprendizado, o pensamento e as trocas em um 

processo contínuo de criação que possibilita a seus citadinos serem agentes ativos das 

mudanças sociais, econômicas e urbanas em um ambiente de cultural mais competitivo 

e dinâmico.  

Vários autores se preocupam em criar um conceito para a cidade criativa. Na 

maioria dos textos, a cidade tem vida, sons e vozes. “A cidade criativa é um sentimento. 

De que algo está acontecendo, ou poderia acontecer, de movimento, de energia” (REIS; 

KAGEYAMA, 2011, p. 24); “É uma cidade que consegue contar uma história do 

melhor modo possível” (REIS; KAGEYAMA, 2011, p. 24); “Onde você se sente livre 

para explorar ideias por meio de aprendizados e adaptações” (REIS; KAGEYAMA, 

2011, p. 24). Landry observa que qualquer cidade pode ser criativa e que numa cidade 

criativa os habitantes mudaram sua mentalidade e se tornaram agentes de mudanças. 

Logo, a classe criativa legitima o uso da imaginação nas esferas públicas, na privada e 

sociedade civil. 

   

2.2. HÉLICE TRÍPLICE 

 

Henry Etzkovitz e Loet Leydesdorff, em 1990, descreveram o modelo de 

inovação Hélice Tríplice com base na relação governo, universidade e indústria. O 

termo começou a ser cunhado a partir da observação da atuação do Massachussetts 

Institute of Technology (MIT) e a relação do instituto como os polos de indústria de alta 

tecnologia. Para o autor é possível criar um sistema de inovação sustentável e durável 

na economia do conhecimento (TRIPLE HELIX RESEARCH, 2013).  
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Cada Hélice é uma esfera institucional independente, mas trabalha em 

cooperação e interdependência com as demais esferas, através de fluxos de 

conhecimento (STAL; FUJINO, 2005). Há união entre duas instâncias, uma pensativa e 

a outra produtiva, mas a atuação do governo indica uma forma de consolidar as 

inovações tecnológicas para a construção de uma realidade de desenvolvimento 

econômico e sustentável (MENDONÇA; LIMA; SOUZA, 2008 apud GOMES; 

PEREIRA, 2015 p. 3). 

Etzkowitz (2009) observa que desde o século XVIII as parcerias público-

privadas são valorizadas e reconhecidas como fator importante. A universidade que 

antes tinha um papel secundário, de somente promover pesquisa, hoje está promovendo 

empresas. De um modelo industrial suplantado pela sociedade do conhecimento este é 

cada vez simultaneamente teórico e prático. Antes a teoria levava gerações para ocorrer 

na prática, porém na atualidade os inventores participam tanto do processo de pesquisa 

como do processo de inovação. 

A Hélice Tríplice tem rotas diferentes e pontos de vista opostos, de acordo com 

Etzkowitz (2009). Um modelo estatista controla a academia e a indústria (Figura 1) e 

outro, um modelo laissez-faire, com empresas, academia e governo atua separadamente, 

interagindo de forma modesta apenas por meio de fortes fronteiras (Figura 2).  

 

Figura 1 - O modelo estatista 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Etzkowitz (2009, p. 16). 
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Neste modelo, o país desenvolve sua indústria sem considerar o que está 

acontecendo no resto do mundo e, neste formato, não se espera que a universidade tenha 

um papel de criação de novas empresas. Esta é uma hierarquia (Top- Down) realizada 

pelo governo, com empresas e universidades, tendo um papel significativo dentro de tal 

coordenação para Etzkowitz (2009). Na sociedade estatista, em alguns países o governo 

é a esfera institucional dominante, a indústria e as universidades são subordinadas ao 

estado e o governo assume papel de coordenação. Espera-se que o governo tome a 

frente dos projetos e forneça recursos para novas iniciativas.  Neste caso, as 

universidades são em grande parte, distantes da indústria e não se espera que elas 

tenham um papel de criação de novas empresas. O papel do governo cresce em 

momentos de emergência nacional como aconteceu no Brasil durante a era militar, 

quando o governo financiou projetos de larga escala a fim de dar suporte as novas 

indústrias tecnológicas, como fabricantes de aeronaves, computadores e componentes 

eletrônicos. Os projetos normalmente incluíam financiamento da pesquisa acadêmica 

Etzkowitz (2009). Segundo o autor, o modelo estatista, com boa liderança, pode 

produzir grandes resultados. 

Outro modelo indicado pelo autor é o chamado Laissez-faire, em que a 

academia, empresas e governo atuam separadamente interagindo modestamente por 

fortes fronteiras (Figura 2). O modelo Laissez-faire exige atenção à manutenção das 

fronteiras, com esferas separadas, papéis institucionais de distintas empresas com o 

lócus da atividade econômica. A preocupação com as fronteiras geralmente faz parte de 

um complexo mais amplo de ideias e crenças relacionadas à pureza das esferas 

institucionais. Acredita-se que funções e esferas se relacionem em uma base de um para 

um, isto é, empresa = produção; governo = regulamentação; universidade = pesquisa 

básica (MOWERY et al, 2004). 
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Figura 2 - O modelo Laissez-faire 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Etzkowitz (2009, p. 17). 

 

Por trás da fachada de Laissez-faire, as expressões individualistas, tais como o 

“investigador individual”, denotando o pesquisador-chefe da universidade, realmente 

representam grupos de pesquisa que operam como “quase empresas”, o formato de 

pequenas empresas sem que a ciência acadêmica geralmente ocorra. Uma extensão dos 

programas governamentais para o financiamento de pesquisas, à guisa de mera 

exploração das implicações práticas de sua pesquisa, oferece o equivalente do capital de 

risco para que os empreendedores científicos criem empresas verdadeiras. A Califórnia 

Position 71, uma iniciativa da hélice tríplice implícita, fornece 3 bilhões de dólares para 

a P&D em células-tronco, utilizando os mecanismos de financiamento tais como a 

emissão de títulos para a provisão de subvenção a grupos de pesquisa universitários e 

start-ups de biotecnologia. Há uma expectativa de que um círculo virtuoso seja criado, 

com propriedade intelectual e ações de empresas geradas para pagar a dívida pública 

incidida (ETZKOWITZ, 2009). 

Na sociedade laissez-faire cabe à indústria encontrar conhecimentos úteis 

oriundos das universidades, sem esperar muito auxílio. Também se espera que a 

indústria opere sozinha, com as empresas ligadas entre si pelas relações de mercado de 

compra e venda. Espera-se que exista uma competição intensa entre as empresas, sendo 

que a colaboração é proibida (ETZKOWITZ, 2009).  
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A cooperação é proibida, pois imaginava-se que houvesse uma 

formação de cartel para estabelecimento de preços de produtos, 

portanto as empresas eram desencorajadas a interagir. Após o 

crescimento da competição internacional ficou claro que algumas 

regras precisavam ser modificadas e assim regras antitruste foram 

modificadas para que as empresas pudessem competir, cooperar e 

colaborar. Espera-se uma interação entre universidade, indústria e 

governo no regime laissez-faire. Quando existem interações e inter-

relações entre as esferas, determina-se que elas ocorram entre 

fronteiras fortemente protegidas e preferencialmente através de um 

intermediário. Por exemplo, por muito anos, antes de as universidades 

dos EUA se tornarem diretamente envolvidas no patenteamento de 

pesquisas, havia uma organização chamada Research Corporation, 

uma organização independente, sem fins lucrativos, formada por 

universidades e empresas eu financiavam pesquisas universitárias que 

pudessem ser patenteadas e, então organizavam sua transferência para 

uma empresa que encontrasse interesse em tal pesquisa. ( .....). 

Basicamente, argumentou-se que não era apropriado para ela estarem 

em contato direto (ETZKOWITZ, 2009, p. 22). 
 

O formato de hélice tríplice comum suplanta a variação nos sistemas nacionais 

de inovação Etzkowitz (2009). Inovações organizacionais surgem especialmente de 

interações entre as três hélices (Figura 3). A interação entre as esferas institucionais da 

universidade, indústria e do governo, assumindo tanto seus próprios papéis quanto os 

dos outros, em várias combinações, serve como estimulante para a criatividade 

organizacional.  

Figura 3 – A estrutura social da hélice tríplice 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Etzkowitz (2009, p. 22). 
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O modelo de interação da hélice tríplice na Figura 4 ajuda a explicar por que as 

três esferas mantêm um status relativamente independente e distinto, mostra onde as 

interações ocorrem e explica por que uma hélice tríplice dinâmica pode ser formada 

com graduações e interdependência, conflito e confluência de interesses. Inversamente, 

o modelo pode ser usado para ajudar a identificar quando uma esfera corre o risco de 

perder sua identidade (ETZKOWITZ, 2009).  Neste modelo, a universidade pode 

assumir o papel da indústria, na ajuda à formação de empresas e à transferência de 

tecnologia, mas não um empreendimento verdadeiro. O mesmo pode acontecer com as 

empresas e o governo. Como exemplo, Etzkowitz (2009) observa que uma start up pode 

se perder no caminho do mercado se começar apenas a observar a pesquisa o autor, 

explica por que as universidades colocam seus fundos de doação em sociedades 

distintas, que operam sobre princípios financeiros, separadamente do empreendimento 

acadêmico. Porém tomar o papel do outro não implica necessariamente na perda de 

autenticidade central da esfera, mas pode ser um indicador de renovação e mudança 

institucional. Segundo o autor, deve-se ser cuidadoso, porém saudável. 

Se um governo de determinada localidade é muito forte, o modelo estatista pode 

ser formado. Se as interações das 3 hélices forem fracas, forma-se a situação do laissez-

faire. 

Figura 4 - O modelo de interação do campo hélice tríplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fonte: Etzkowitz (2009, p. 26).  
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A Figura 5 mostra a circulação de indivíduos na hélice tríplice. Quando o 

conhecimento é transformado em capital, os membros de qualquer organização recém-

criada podem ser empreendedores e fundadores de empresas em potencial. Espera-se 

que uma hélice tríplice, na qual cada linha pode se relacionar com as outras duas, 

desenvolva uma sobreposição de comunicações, redes e organizações entre as hélices 

(Etzkowitz, 2009). O primeiro nível macro cria políticas, projetos e redes de 

colaboração, enquanto o segundo é a potência das hélices individuais. 

 

Figura 5 – Circulação de indivíduos na hélice tríplice  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                    

                 

    

Fonte: Etzkowitz (2009, p. 29). 

 

A mobilidade social lateral, isto é, a introdução de expertise de uma esfera social 

em outra, pode estimular a hibridização, a invenção e a inovação de novos l, com seu 

visociais. A circulação horizontal tem, assim, mais probabilidade de ter um efeito 

radicalizante do que a circulação vertical, com seu viés conservador inerente. A 

circulação vertical ocorre através de movimentos ascendentes e descendentes de 

indivíduos dentro de uma esfera institucional, tipicamente através do recrutamento de 

novas pessoas talentosas de estratos mais baixos, reificando uma elite (ETZKOWITZ, 
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2009), ou seja, alunos são conectados a diferentes esferas sociais e alguns se movem 

adiante para novas esferas, ao invés de reproduzirem as antigas. 

Na circulação da hélice tríplice alguma vezes, visto como conflito de interesses, 

existe também um lado de fertilização de ideias e perspectivas de outros com a 

circulação de indivíduos como observa Etzkowitz (2009). Para o autor este é o lado 

brilhante pelo qual cada hélice é infundida com novas ideias através da circulação de 

indivíduos. Os conflitos que eram vistos com implicações negativas podem ser um 

presságio de papéis inovadores e novas formas organizacionais. 

A inovação é um processo mais amplo que qualquer esfera institucional ou estilo 

nacional único. A interação entre as esferas institucionais da universidade, da indústria e 

do governo, desempenhando seus próprios papéis tradicionais e também os dos outros, 

em várias combinações, é a base da criatividade social. A hélice tríplice é um novo 

sistema global de inovação (ETZKOWITZ, 2009, p. 206). 

O termo hélice tríplice evoluiu de um termo para um modelo e é aplicado em 

diversos países do mundo que estimulem incubadoras, novas leis de fomento e núcleos 

de inovação, inclusive no Brasil. No Brasil, já se tem grupos de estudo sobre o modelo 

em diversos estados e universidades como o da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Para Etzekowitz, durante entrevista, 

os países que mais avançaram nos sistemas de inovações sustentáveis são: Suécia, EUA 

e Brasil, onde ele observa estar tendo um movimento muito forte de incubadoras e 

também de associações regionais, como as de Porto Alegre que ele visitou quando veio 

ao Brasil em 2017 (VALENTE, 2010). 

 

Na relação entre cooperação empresas, universidades e governos há 

uma série de fatores que precisam ser considerados: políticas 

governamentais, formas de contrato, cultura organizacional, vantagens 

e barreiras. Outras questões como o registro de patentes e 

transferência de tecnologia precisa ser melhor entendido entre as três 

hélices, principalmente, entre as universidades que são 

desenvolvedoras de tecnologia mas que precisam estabelecer relação 

com o setor produtivo para que suas criações produzam benefícios a 

sociedade (IPIRANGA; FREITAS; PAIVA, 2010). 

 

O produto de pesquisa é o projeto de um evento que partirá da ideia da tríplice 

hélice sobre Economia Criativa, objetivando criar conexões e interações com os três 

setores, público, privado e acadêmico que gere pesquisa, aponte lacunas, discuta 

soluções e projetos inovadores de forma que contribua para fazer com que a cidade do 
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Rio de janeiro seja uma cidade reconhecida como uma cidade que une os setores 

importantes para achar soluções para seus problemas, enfim uma cidade que possa ser 

chamada de uma cidade criativa. 

 

2.3 EVENTO 

 

A definição de evento pode ter uma variação extensa e dependerá do contexto e 

do objetivo.  

Para Giácomo (apud MATIAS, 2013, p.115),  

 

[...] evento é componente de mix de comunicação, que tem por 

objetivo minimizar esforços, fazendo uso da capacidade sinérgica da 

qual dispõe o poder expressivo no intuito de engajar pessoas numa 

ideia ou ação.  

 

Já para Zanella (2003) evento é uma concentração ou encontro entre pessoas 

com intuito de comemorar acontecimentos importantes e estabelecer contato de natureza 

cultural, esportiva, social, científica, comercial, familiar etc. De acordo com Melo Neto 

(2003) os eventos promovem empresas, cidades, governos e aproximam pessoas e 

comunidades. Giacaglia (2003) complementa que os eventos foram criados com o 

objetivo de ampliar os relacionamentos inerentes ao convívio na família, na escola e no 

trabalho. E no dicionário Aurélio é definido como acontecimento que propicia um 

extraordinário encontro com outras pessoas, com uma finalidade específica que 

justifique sua realização. Em se tratando de área de interesse tem, a título de 

apresentação, eventos artísticos, científicos, culturais, cívicos, esportivos, folclóricos, de 

lazer, promocional, religioso, turístico (MATIAS, 2013). Complementarmente, Zanella 

(2003) diz que os eventos podem ser comerciais, sociais e gastronômicos, por exemplo.  

O primeiro evento de que se tem registro são os Jogos Olímpicos da Era Antiga, 

datados de 776 a.c, e aconteciam na Grécia, de quatro e quatro anos, e tinham um perfil 

religioso, pois durante este período não era travado nenhum combate. Os Jogos 

Olímpicos faziam tanto sucesso em Olímpia que outras cidades como Delfos e Corinto 

começaram a organizar seus próprios eventos. Uma outra festa, também na antiguidade, 

de que se tem registro são as Saturnálias em 500 a.c. das quais derivam o carnaval 

(MATIAS, 2013). 
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O primeiro congresso que se conhece aconteceu em 377 a.C, em Corinto, que 

reuniu todos os delegados das cidades gregas e foi eleito o generalíssimo da Grécia, que 

lutou contra a Pérsia. O evento tem origem na antiguidade e atravessa períodos da 

história da civilização até os dias de hoje. Eles foram agregando características de cada 

época. A queda do Império Romano, o Cristianismo e a criação de reinos germânicos 

marcaram o começo da Idade Média, momento do poderio da Igreja.  

A idade média foi marcada por eventos religiosos, concílios e eventos teatrais, 

feiras comerciais, que incentivaram o turismo de evento com grande deslocamento de 

pessoas como membros do Clero, mercadores e público. O Clero, autoridade máxima da 

época, participava dos concílios onde eram discutidos dogmas e doutrinas da igreja. Os 

mercadores pagavam ao clero em troca proteção, no caminho para as feiras. As 

representações teatrais iniciavam na igreja e, com o passar do tempo, em função do 

grande público, foram crescendo e tomaram praças e ruas públicas. Com o declínio da 

idade média, os artistas, músicos e poetas viajavam para oferecer seu trabalho e 

conhecer outras localidades. Jovens da nobreza viajavam para adquirir experiência 

profissional. 

A primeira revolução Industrial (1760–1850) transformou a economia manual 

em mecanizada, o trabalho humano e animal foi substituído por outros tipos de energia, 

como a máquina a vapor e a combustão, transformando o transporte e a comunicação e 

causando grandes transformações na sociedade. As feiras que existiam desde a idade 

média se consolidam neste período. Em 1776, Portugal realizou a primeira feira 

industrial portuguesa em Oieiras, onde foram expostos produtos nacionais, e depois 

aconteceram também na França. Em 1797, no Castelo de Cloud, foi realizada uma feira 

das Fábricas Reais, Tapeçarias Gobelin, Porcelanas Sèvers e Tapetes Savonneries. 

Voltaire, Diderot e Rousseau ressaltaram a importância da indústria e de outros ofícios 

como o trabalho braçal, derrubando o preconceito quanto ao trabalho braçal e 

incentivando assim o aparecimento de várias exposições industriais na França. 

Em 1798, aconteceu a primeira edição da Exposition des Produits de L’ 

Industrie considerada um evento festivo; aconteceu no Champs de Mars, onde 

ocorreram as comemorações nacionais desde o fim da monarquia. O evento foi um 

sucesso e ficou definido que seria realizado anualmente, porém só aconteceu novamente 

em 1801 iniciando assim uma gama de exposições que aconteceram no Champ de Mars 
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e no Louvre. Em 1802, começaram a aparecer problemas na qualidade dos objetos 

expostos e no curto prazo para produção do evento. Em 1806, a organização ofereceu 

prêmios aos produtos que foram aperfeiçoados e modernizados.  

Entre 1819 e 1839, durante o Primeiro Império Francês, as exposições 

continuaram a acontecer. Em 1827 foi a última exposição a acontecer no Louvre e para 

edição de 1834 foram construídos pavilhões temporários na Place de la Concorde que 

agora em vez de ser de quatro em quatro anos passando a ser de cinco em cinco anos . 

As edições de 1839 e 1844 aconteceram no Champs- Elysées. Em 1848, o Ministro do 

Comércio da França apresentou a proposta para internacionalizar a exposição, porém as 

câmaras de comércio francesas ficaram temerosas com a concorrência estrangeira e não 

aceitaram.  

A exposição de 1849, Exposicion Nationale de L’ Índustrie Agricole et 

Manufactueri pode ser considerada o início das exposições internacionais, pois manteve 

suas portas abertas por seis meses nos jardins dos Champs – Elysées. A ideia de fazer 

um evento em escala mundial foi aplicada pelos ingleses na Exposição de 1851, em 

Londres.  

Já no século XX, os eventos se consolidaram como atividade econômica e 

social, com o aparecimento do automóvel e depois do avião que propiciaram os 

deslocamentos de público para ir aos eventos em outros países, como feiras e 

exposições universais. Este momento causou um grande impacto no Turismo nacional e 

internacional com pessoas se deslocando em busca de informação e troca de produtos. 

Esta atividade é chamada de Turismo de Eventos. Em 1939, a Feira de Leipzig precisou 

de 24 pavimentos espalhados pela cidade, tal a grandiosidade que alcançou. Hoje, ela 

faz parte dos calendários internacionais de feiras e recebe milhares de pessoas durante a 

sua realização. Em 1922, em Colônia na Alemanha, surgiu a Sociedade Feira de Colônia 

localizada próxima ao Rio Reno com capacidade para 12 mil pessoas, estúdio de 

conferências, restaurantes com 73  mil lugares, estacionamento para 14 mil veículos e 

01 heliporto. Os turismos de grandes eventos garantem a sobrevivência de várias 

localidades. O Brasil se firma como organizador de feiras em 1922 com a Exposição 

Internacional do Centenário em comemoração do Centenário da Independência do 

Brasil (MATIAS, 2013). 
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 A inauguração do Estádio do Maracanã em 1950 teve como objetivo receber 

apenas eventos e esportivos, porém ele já recebeu outros estilos de eventos, como 

inaugurações e festivais de música. Em 1953, no Rio de Janeiro, foi criada a Associação 

Brasileira de Viagens (ABAV) mas não existiam centros de convenção na cidade. Com 

o crescimento da importância dos eventos para a cidade, diversas localidades se 

empenharam para criar seus centros de eventos. Os hotéis não eram planejados para 

receber grupos para eventos, porém em 1949 foi criado o Convention Liaison Council 

para centralizar informação a respeito de encontros, exposições e convenções e 

reconhecer a importância econômica dos eventos. Em 1967, foi fundada em São Paulo a 

primeira empresa brasileira especializada em organização de congressos e convenções 

e, em 1977, foi criada a Associação Brasileira de Eventos e Empresas Operadoras em 

Congressos e Convenções (ABEOC) cujo nome foi alterado para Associação Brasileira 

das Empresas de Eventos (MATIAS, 2013). 

O setor de eventos/entretenimento vem ganhando importância econômica não só 

no mundo como na cidade do Rio de janeiro onde já existem cursos e disciplinas na área 

como no Serviço Nacional do Comércio (SENAC), cursos de entidades particulares 

diversas, curso da Universidade Veiga de Almeida em Gestão Estratégica de Eventos, 

disciplinas em cursos de graduação de Publicidade, Jornalismo, Turismo e Produção 

Fonográfica e assim como um curso politécnico específico de Eventos na Universidade 

Estácio de Sá. 

Eventos internacionais como Olimpíadas, Copa do Mundo, Feiras 

Internacionais, Fórum Social Mundial (FSM), Fórum Mundial para a Paz e 

Desenvolvimento Sustentável, Conferências Internacionias, Ano Novo em Nova York, 

entre outros geram turismo e renda para a cidade anfitriã.  

Megaeventos e grandes eventos geram um grande número de turistas para a 

cidade anfitriã. Os países que mais receberam turistas para eventos internacionais em 

2007 foram: Estados Unidos (427.556), seguido de Itália (349.614), Alemanha 

(305.809) e Espanha (273.421) segundo o International Congress And Convention 

Association (2011); o Brasil ocupou a décima segunda posição (113.754). Foi publicado 

o Statistics Report 2000 (INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION 

ASSOCIATION, 2011) que permite analisar o desempenho da atividade de eventos no 

mundo. Em 2015, o Rio de Janeiro foi a única cidade do Brasil que figurou na lista das 
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100 cidades mais visitadas do mundo , o que mostra que temos qualidades e atributos 

que agradam os estrangeiros (RIO..., 2015).  

Segundo o Ministério do Turismo, de acordo com o estudo de demanda, em 

2015, as cidades mais visitadas por estrangeiros no Brasil foram: Rio de Janeiro (RJ), 

São Paulo (SP), Foz do Iguaçu (PR) e Florianópolis (SC) (FIDELES, 2016).   

Para Mirshawka (2016, v. 2, p. 3) entretenimento é toda cultura urbana 

desenvolvida pela juventude contemporânea. Um show de música, um jogo de tênis, um 

evento, como Olimpíada, Copa do Mundo, feiras, exposições, museus, rodeios, trilhas, 

boates, parques de aventura etc. Segundo a Consultoria Pricewaterhouse Cooper apud 

Mirshawka (2016, v. 2), em 2020, o gasto global com entretenimento chegará a U$ 3,5 

trilhões, com maiores gastos nos EUA que chegarão a U$ 900 bilhões. O turismo 

doméstico aumentará bastante no mundo com a vasta rede de Trens de Alta Velocidade 

(TAVs) com uma malha de 11km tornando-se fácil viajar. O entretenimento gera 

empregos e impacta a economia de uma cidade ou país. No Brasil temos exemplos 

como o do São João em Campina Grande na Paraíba que, durante um mês, que atraem 

atrai mais de 2milhões de pessoas neste período Mirshawka (2016, v. 2). Gastronomia, 

cultura, lazer e eventos estão dentro da economia criativa e são fontes de renda para 

uma cidade. A cultura de cada localidade deve ser preservada pois ela é que será o 

diferencial do lugar. 

Nesta dissertação torna-se necessária a apresentação das características de alguns 

eventos científicos, como conferência, congresso, convenção, seminário, simpósio, 

palestra, mesa redonda, painel, fórum, workshops, a saber:  

A Conferência  

 

caracteriza-se pela apresentação de um tema informativo (geral, 

técnico ou científico) por autoridade em um determinado assunto para 

um grande número de pessoas. É uma reunião bastante formal, que 

exige a presença de um presidente de mesa que coordenará os 

trabalhos. Não são permitidas interrupções e as perguntas são feitas no 

final da apresentação por escrito e com identificação (MATIAS, 2013, 

p. 119).  

 

Congresso – reuniões promovidas por entidades associativas que visam debater 

assuntos de interesse de determinado ramo profissional, por exemplo: médicos, 

engenheiros, professores e economistas. Os congressos podem ser de âmbito 

internacional, nacional, regional, estadual e municipal. As sessões de trabalho dos 
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congressos são divididas em vários tipos de evento: mesa – redonda, conferência, 

simpósio, comissões, painéis, palestras, debates. Os congressos podem ser divididos em 

técnicos ou científicos. Os congressos científicos são aqueles promovidos por entidades 

ligadas ao ramo das ciências naturais e / ou biológicas. Os congressos técnicos são 

aqueles realizados por entidades ligadas ao ramo das ciências exatas e sociais. 

Basicamente, os congressos técnicos se desenvolvem por intermédio de sessões de 

comissões ou grupos de trabalhos, divididos em tanto quanto forem necessários, de 

acordo com a complexidade do tema ou o número de participantes. 

 

Cada grupo de trabalho discute um tema, apresentando sua 

recomendação à sessão plenária da qual participam todos os 

congressistas. Essas recomendações são submetidas à apreciação do 

plenário, que no final, votará por sua aprovação ou não. Uma vez 

aprovadas as recomendações, estas farão parte das conclusões do 

congresso, que serão encaminhadas às autoridades competentes, como 

pronunciamento oficial da classe. Um documento, conhecido como 

“anais” do congresso, registrando essas conclusões, bem como os 

trabalhos apresentados, é entregue ao final do evento (MATIAS, 2013, 

p. 119).  

 

Convenção – reunião promovida por empresas, setores industriais (vendedores) 

e partidos políticos. As convenções, quando reúnem pessoas de empresas, são realizadas 

por setores distintos ou congregam todos os setores integrantes da empresa. Há também 

convenções de vendas, que reúnem os elementos ligados ao setor (vendedores, 

revendedores, distribuidores, representantes) para o lançamento de um novo produto ou 

a apresentação de um novo plano de expansão no mercado. 

Conforme observa Matias (2013), outros tipos de convenção podem ser 

realizados, como convenção para congraçamento, comemorativas, fim de ano etc. Todas 

as convenções buscam a integração de pessoas pertencentes a uma determinada empresa 

ou partido político, submetendo-se a certos estímulos coletivos para que possam agir em 

defesa dos interesses da referida empresa ou partido (MATIAS, 2013).  

Zanela (2003, p. 24) define fórum como  

 

um evento organizado por entidade oficial para discussão e debate, de 

forma ampla, de temas específicos e de atualidade com a presença e 

participação ativa de elevado número de pessoas interessadas ou 

representantes de setores de atividades ou associações de classe. De 

forma mais simples, o Fórum consiste em uma apresentação breve de 

um assunto pelo orador, seguida por perguntas, comentários e 

recomendações (ZANELA, 2003, p. 24).  
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Mesa Redonda, para Matias (2013) é uma reunião questionadora de um grupo de 

04 a 08 pessoas, sentadas em semicírculo, as quais debatem sobre um assunto 

controvertido e de interesse público. Um moderador coordena os trabalhos e o plenário 

pode ou não participar por intermédio de perguntas. 

 

Painel é um tipo de reunião derivado de mesa redonda. Tem como 

objetivo reproduzir as informações de um pequeno grupo para um 

grande grupo assistente, permitindo vários ângulos da situação 

proposta. A estrutura do painel é composta de um orador e quatro 

painelistas que se apresentam sob a coordenação de um moderador. O 

painel apresenta um tema com vários subtemas. No painel, pode 

ocorrer o debate entre os expositores. No Brasil este evento permite a 

participação do público por meio de perguntas após o final da 

exposição (MATIAS, 2013, p. 122).  

 

A palestra apresenta características de uma conferência com menor formalidade 

e com público ou assistência reduzida, que possui noções sobre o assunto. De acordo 

com Zanela (2003), consiste na apresentação de um tema pré-estabelecido e de interesse 

específico de um grupo homogêneo de pessoas, com limitação do tempo de duração. A 

palestra pode ser proferida sob a fora de simples narrativa de fatos ou por meio de um 

ciclo de palestras quando participam diversos professores ou especialistas para a 

abordagem de vários assuntos. São admitidas perguntas aos presentes. Utiliza-se esta 

modalidade especialmente quando se pretende imprimir caráter informal e descontraído 

ao ambiente, estimulando o comparecimento e maior integração dos participantes.  

O seminário consiste em uma exposição verbal feita para pessoas colocadas no 

mesmo plano, cujos participantes possuem conhecimento prévio do assunto a ser 

exposto. Seu propósito é fornecer e somar informações de temas já pesquisados. O 

evento divide-se em três partes (MATIAS, 2013, p. 123):  

 

 exposição: quando alguém, previamente escalado, realiza uma pesquisa e 

leva sua contribuição ao grupo; 

 discussão: quando o assunto em pauta é debatido e detalhado em todos os 

aspectos; 

 conclusão: quando um coordenador, polarizando as opiniões dominantes 

propõe as recomendações finais do seminário à aprovação do grupo. 
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Workshop, num conceito amplo, também chamado de oficina ou laboratório, 

significa debater e obter soluções para casos práticos apresentados por participantes do 

evento, com o auxílio de especialistas ou técnicos. Para Zanela (2003), os workshops 

poderão ter características de contatos comerciais de curta duração, vedados ao público, 

com a participação de fornecedores, compradores potenciais ou clientes para a 

apresentação de produtos e serviços. A rigor, workshop objetiva “a geração de 

negócios” ampliando conhecimentos e ativando operações comerciais. O workshop é 

promovido e organizado por empresas especializadas em eventos, por iniciativa de 

entidades ou associações de classe, e por ter características de evento complementar a 

outros de maior porte.  

Assim,  serão usadas  as fases propostas por Matias (2013) para o planejamento 

e organização de evento, a saber : 

a) concepção: incorporação da ideia; 

Antes de organizar um evento, é importante que a ideia seja incorporada por 

alguns empreendedores, que começarão a lhe dar forma mediante o levantamento do 

maior número possível de elementos, tais como: 

- Reconhecimento das necessidades desse evento; 

- Elaboração de alternativas para suprir as suas necessidades; 

- Identificação dos objetivos específicos; 

- Coleta de informações sobre os participantes, patrocinadores, entidades e 

outras instituições em potencial; 

- Listagem de resultados desejados; 

- Estimativas de exequibilidade econômica e técnica; 

- Estabelecimento de diretrizes; 

- Elaboração dos contornos do projeto.  

  

b) pré-evento: planejamento e organização. 

O planejamento, a exemplo de qualquer atividade humana, é a peça fundamental 

em um processo de organização de evento. É o primeiro esforço organizacional que 

engloba todas as etapas da preparação e desenvolvimento do evento. É a fase decisiva 

do evento, na qual estão inseridos a coordenação executiva e os controles financeiro, 

técnico- administrativo e social do evento. 
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Nessa fase, são definidas e realizadas atividades, como: serviços iniciais; 

serviços de secretaria; detalhamento do projeto e outras. 

 

b.1) Serviços iniciais: 

- São as providências imediatas após a decisão de realizar um evento; 

- Identificação de órgão governamentais, entidades e empresas com interesses 

voltados à execução do evento para fornecer patrocínio, subvenções, doações e outros; 

- Levantamento de nomes e confirmação de convidados, autoridades etc; 

- Definição de responsabilidades de todos os profissionais e prestadores de 

serviços; 

- Abertura de conta bancária para o evento (receita e despesa). 

 

b.2) Serviços de secretaria: 

- Preparação de correspondência; 

- Tomada de preço e confecção de material administrativo; 

- Envio de correspondências para entidades e empresas que podem colaborar 

com o evento; 

- Obtenção de cadastro de pessoas que poderão se inscrever; 

- Controle de inscrições. 

 

b.3) Detalhamento do projeto: 

- Definição do produto; 

- Escolha do local; 

- Definição da data; 

- Elaboração do temário; 

- Identificação e análise de participantes; 

- Estratégia de comunicação e marketing; 

- Infraestrutura de recursos audiovisuais, materiais e serviços; 

- Serviço de transporte para participantes e convidados; 

- Hospedagem de participantes e convidados; 

- Programação social, cultural e turística; 

- Agência de viagem e turismo; 
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- Recursos Financeiros; 

- Cronograma básico. 

 

b.4) Outras  

 

c) per ou Transevento: É a fase decisiva do evento; é a realização do evento, é o 

transcorrer do evento, o momento em que estão inseridas as áreas de coordenação, 

executiva e financeira da empresa. 

A secretaria do evento dará todo o apoio administrativo, as recepcionistas 

executarão todas as tarefas necessárias, como: receber convidados, palestrantes, 

autoridades, providenciar layout do espaço, atender participantes, checar material que 

vai ser utilizado de audiovisual, efetuar novas inscrições, preparar impressos, organizar 

brindes, prestar informações gerais sobre o evento, tradução simultânea se houver, 

entregar certificados. 

 O coordenador do evento estará com o checklist do mesmo, com o 

cronograma de montagem do evento com funções, instalações e responsáveis. Neste 

momento, tudo o que foi planejado será executado. 

 

d) pós-evento: avaliação e encerramento. 

Após a realização do evento, inicia-se o processo de encerramento, que consiste 

na avaliação técnica, administrativa e dos participantes isto é, ocorre a confrontação dos 

resultados esperados com os obtidos, possibilitando identificar os pontos positivos e 

negativos do evento. Para a efetivação dessa fase, são necessários alguns instrumentos 

de controle, que foram utilizados durante a organização do evento, tais como: 

-Formulários de procedimentos formais; 

- Checklist; 

- Relatórios periódicos das atividades; 

- Atas de reuniões periódicas; 

- Questionários de avaliação dos participantes; 

- Outros. 
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As principais rotinas que devem ser efetuadas no pós-evento são as referentes ao 

serviço de secretaria, divulgação do pós-evento e serviços complementares (MATIAS, 

2013). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

A pesquisa de mestrado proposta foi realizada de forma exploratória, pois trata-

se de uma situação na qual se busca criar maior familiaridade com o tema, com o 

objetivo de torná-lo explícito e aprimorá-lo (GIL, 2002).  

Para formação do campo de pesquisa empírica foram selecionados cinco atores 

da área de concepção e planejamento de eventos sobre Economia Criativa e que 

representassem um dos setores que compõem a hélice tríplice: público, privado e 

academia. Indica-se que os aspectos éticos da pesquisa foram considerados de forma a 

preservar e não causar prejuízos aos participantes. Para isso, contou-se exclusivamente 

com a disponibilidade voluntária dos envolvidos e o preenchimento do termo de 

consentimento livre e esclarecido que está com a autora desta pesquisa.  

Para isso, tem-se como métodos desta dissertação uma organização a partir de 

quatro etapas: 

a) revisão de literatura sobre os temas pesquisados, a saber: Economia criativa, 

eventos e hélice tríplice, conforme apresentado na seção 2 do referencial teórico deste 

trabalho. 

A revisão de literatura para o desenvolvimento do referencial teórico aconteceu a 

partir de buscas para recuperação da informação científica nos temas relacionados. Os 

textos utilizados foram selecionados a partir das bibliografias indicadas nas disciplinas 

cursadas ao longo do mestrado, como a disciplina Gestão Pública para Setores Criativos 

e Economia Criativa e desenvolvimento ministradas, respectivamente, pelos professores 

doutores: João Luiz de Figueiredo e Diego Vieira de Jesus. Complementarmente 

também foram acessadas aquelas disponíveis em fontes de informação como a 

biblioteca eletrônica da Scielo, por exemplo. Também foi consultada a biblioteca da 

ESPM para o levantamento apresentado. 

b) mapeamento qualitativo dos eventos divulgados na web que tratavam da 

temática de Economia Criativa no Rio de Janeiro de 2014 a 2017. 

A identificação dos eventos aconteceu com as seguintes estratégias para 

recuperação: “eventos de economia criativa 2014”, “eventos de economia criativa 

2015”, “eventos de economia criativa 2016”, “eventos de economia criativa PUC”, 

“eventos de economia criativa ESPM”, “eventos de economia criativa Universidade 
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Estácio de Sá”, “eventos de economia criativa Senac”, “eventos de economia criativa 

Firjan”, “eventos de economia criativa UFF”, “eventos de economia criativa UFRJ”, 

“eventos de economia criativa UERJ” e “eventos de economia criativa UNIRIO” com 

uma busca simples no Google. A escolha por essas estratégias é fundamentada no 

recorte temporal a partir das instituições que oferecem cursos sobre Economia criativa 

ou daquelas universidades que têm cursos ligados à área de arte (Música, Teatro etc.). 

Cabe ressaltar que a delimitação do Google traz também a questão relacionada aos 

filtros dos resultados apresentados, pois, como esse recurso são consideradas outras 

buscas que a pesquisadora fez, o que delimita os itens identificados (Apêndice C). 

c) entrevista com responsáveis por eventos de Economia Criativa no Rio de 

Janeiro de 2014 a 2017. 

A coleta de dados aconteceu em outubro de 2017, e cada uma das entrevistas 

durou em torno de 30 minutos em locais escolhidos pelos entrevistados. A estrutura da 

entrevista semiestruturada realizada com os responsáveis pelos eventos foi organizada 

em quatorze perguntas que tinham objetivos específicos relacionados de forma que se 

pudesse partir delas para a proposta apresentada como produto neste trabalho: 

 

a) Você já organizou algum evento de Economia Criativa no Rio de Janeiro? 

b) Qual foi o nome? 

c) Qual o formato?  

d) Qual foi o objetivo do evento? 

e) Qual foi o público alvo que se desejava atingir? 

1. Nomes dos palestrantes, e quais entidades eles representam. 

2. Você considera que o evento teve a participação dos setores: público, privado 

e academia? 

3. Qual a participação do setor público no evento? 

4. Qual a participação do setor privado o evento? 

5. Qual a participação da academia no evento? 

6. Quais as principais vantagens que você considera em um evento que englobe 

os três setores? 

7. Quais as desvantagens que você considera em um evento que englobe os três  

setores? 
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8. Qual foi o melhor evento que você já participou de Economia Criativa? Qual 

foi o nome e por quê? 

9. Quais nomes de profissionais hoje que convidaria para um evento que unisse 

os três setores? 

d) elaboração da proposta do evento a ser realizado no ano de 2018 na cidade do 

Rio de Janeiro.   

 

A análise do discurso se mostra o método mais adequado para o tratamento dos 

dados coletados nas entrevistas semiestruturadas em profundidade.  

 

O analista do discurso está interessado no detalhe das passagens do 

discurso, embora fragmentadas e contraditórias, e com o que é 

realmente dito ou escrito, não com alguma ideia geral que parece ser 

pretendida (POTTER; WETHERELL, 1987, p. 168 apud GILL, 2015, 

p. 252).  

 

Foram escolhidas as partes mais relevantes das entrevistas para serem as comparadas e 

assim propor o evento.   
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4 DESDOBRAMENTOS PRÁTICOS DA PESQUISA 

 

Depois do levantamento dos eventos realizados entre 2014 e 2017 que tinham no 

conteúdo ou no tema a palavra Economia Criativa, foi avaliado se eles uniram os três 

setores: público, privado e academia. O levantamento foi realizado via mídias digitais, 

mas muitos conteúdos sobre os eventos não constavam mais nos sites das empresas ou 

havia somente o nome sem características dos eventos e seus palestrantes. Alguns 

eventos foram citados pelos entrevistados, mas não constavam nos sites das empresas 

que os organizaram.  

Foram identificados no período de janeiro de 2014 e junho de 2017, via pesquisa 

na Internet, 30 eventos que abordaram o tema: Economia Criativa; no período analisado 

apenas 11 dos 30 eventos tiveram palestrantes dos três setores: público, privado e 

academia, sendo 5 da academia e do setor público, outros 5 com a academia e o setor 

privado, 4 com público e privado, 2 do privado e 3 do setor público e privado. 

No site de busca do Google foram encontrados os eventos do período que tinham  

no tema ou no conteúdo do evento o termo Economia Criativa.  Após a pesquisa, foi 

criado o Gráfico 1 no qual foi sinalizado a distribuição do envolvimento dos setores dos 

eventos levantados. 

Gráfico 1 – Distribuição do envolvimento dos setores dos eventos levantados.

 

Fonte: Autora. 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 

5 

2 

5 
4 

3 

11 



46 

 

Foram contatados 7 profissionais que organizaram ou participaram na concepção 

de eventos na área de EC, mas somente cinco deles formam entrevistados. Um dos dois 

profissionais contatados não retornou nenhum dos 04 e-mails enviados, o outro não 

tinha disponibilidade em sua agenda para que a entrevista pudesse ser realizada num 

tempo hábil. Um dos entrevistados,realizou a entrevistando andando pelas ruas do 

centro da cidade pela eventual dificuldade de marcar horário para realizar a entrevista. 

Os demais atores foram entrevistados em seus respectivos ambientes de trabalho. 

Como dito anteriormente, a análise do discurso se mostrou mais adequada como 

método de tratamento dos dados coletados, por meio das entrevistas semiestruturadas 

em profundidade. 

Todos os entrevistados observaram pontos positivos em unir os setores público, 

e privado e a academia. Porém são claros, em suas afirmações, quanto à dificuldade de 

fazer a hélice tríplice nos setores para que possamos criar soluções conjuntas em prol da 

sociedade. Foi citada também a importância da sociedade civil que trará as questões 

para que sejam estudadas, pensadas e executadas para melhoria da cidade do Rio de 

Janeiro.  

Abaixo alguns trechos das entrevistas: 

O primeiro entrevistado citou: 

“Eu acho que qualquer esforço de unir o poder público, o setor privado e a 

Academia, no Brasil, é um esforço louvável porque a Academia trabalha muito distante 

do poder público, e da iniciativa privada e a iniciativa privada também não colabora 

com o poder público e vice-versa. Então acho que essas instituições elas estão muito 

separadas trabalhando cada um pra um lado e não em sinergia como acontece em vários 

países do mundo. E esse é um modelo que dá certo e faz as coisas acontecerem. Então, 

eu acho, que um evento de Economia Criativa eu já acho importante porque eu acho a 

Economia Criativa ela tem que ser pauta prioritária de projetos e programas, né? Porque 

é uma economia do presente, é uma economia mais pujante do momento, no mundo ”.  

 Um outro entrevistado observou que: “primeiro porque a gente acredita 

que quando eles dialogam e criam pontos de interação, cria-se o ambiente mais propício 

à inovação. Então, isso é o que a gente crê”. 

O terceiro entrevistado relatou que: a interação, o diálogo proposto, a integração, 

as conexões que surgem e são importantes até para outros eventos... 
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O quarto entrevistado: “Então, eu sinto assim, a iniciativa Pública funciona, faz 

bem esse casamento aí com a Academia, mas ela não sabe triangular, muito menos 

trazer a sociedade pra junto, né. Então o grande benefício desses eventos é esse, você 

colocar todos os interessados na mesa e fazer com que todo mundo efetivamente 

trabalhe junto em prol de um bem comum, é disso que a gente tá falando, né?”. 

O quinto entrevistado observou que “Então o fato da Academia estar envolvida, 

eu acho interessante de uma forma geral, ter sempre pessoas estudiosas no assunto que 

vão poder contribuir não com esse lado teórico chato e tal, mas com estudos que estão 

sendo feitos, pesquisas que estão sendo feitas no âmbito das universidades e institutos 

de pesquisas que podem ajudar na hora da decisão, que às vezes ficam esquecidas”. 

Foi perguntado aos entrevistados se eles observavam algumas desvantagens em 

unir os setores Público, Privado e Academia. 

Apenas dois entrevistados observaram desvantagens na união dos três setores. 

Um deles relatou que “a única desvantagem talvez seja o medo da desorganização do 

evento, em ter manifestações contra a iniciativa Pública. Isso é o que a gente vê muito. 

A gente vive isso na pele. Então, é claro, que se você tem algum representante público, 

alguém vai pegar o microfone, seja na hora das perguntas, seja na hora da palestra, pra 

criticar, criticar alguma ação pública, então assim, não vejo nenhum. Inclusive, até 

assim, pra mim, na minha visão, isso não é um problema, na verdade é até a 

oportunidade para a abertura de diálogo que muitas vezes não se tem com a iniciativa 

pública. O diálogo ele é muito fechado”. 

A união dos três setores foi relatada pelos entrevistados como adequada, porém 

um ponto difícil de ocorrer pois cada setor trabalha dentro de seus objetivos, focando 

seus esforços para suas áreas.  

Os melhores eventos de Economia Criativa citados pelos entrevistados foram 

diversos, não sendo possível escolher apenas um pela quantidade de setores que 

englobam a Economia Criativa. Alguns citados foram: EMAC Internacional, Wired 

Festival, eventos do Porto de Digital, Eventos no Museu Mar e no Museu do Amanhã, 

Eventos na ESPM, Singularity com Inovação Exponencial, Colabora América, Rio. 

Futuro, Semana de Arquitetura, Semana de Design, Word Creative Fórum, Eventos que 

incentivem a Economia Local como Feira Hype, Rock in Rio. 
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5 CONCLUSÃO 

  

 A Economia criativa reúne as dinâmicas econômicas, sociais e culturais pautadas 

a partir da criação, produção,  distribuição e consumo de bens e serviços provenientes 

dos setores criativos. O Estado do Rio de Janeiro é visto como criativo ao redor do 

mundo e já realizou megaeventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Nestes 

momentos, o estado esteve com os holofotes voltados para a cidade do Rio de Janeiro, 

fazendo com que ela fosse vista mundialmente.  

Durante estes megaeventos houve o aumento de visitantes nacionais e 

internacionais que geraram aquecimento na economia, com a alta ocupação dos hotéis, 

restaurantes e comércio. Após a pesquisa dos eventos em seu tema ou conteúdo o termo, 

Economia Criativa, não aparece relacionado a um congresso nacional que reúna 

representantes de todos os setores da Economia Criativa.  

Observou-se também na pesquisa que não há um evento que tenha 

representantes expressivos de cada um dos 13 setores da Economia Criativa no Rio de 

Janeiro  e que una os setores da Hélice Tríplice (público, privado e acadêmico) e que 

gere interações, interelações e esforço conjunto para criação de ações e soluções para o 

Estado do Rio de Janeiro.  

 A união de um evento de Economia Criativa que una os três setores público, 

privado e acadêmico é vista positivamente por todos entrevistados como criadora de 

relações e conexões para que sejam discutidos, planejados e executados esforços 

conjuntos para melhoria da cidade do Rio de Janeiro. 

O Projeto Produto proposto deste trabalho, é a criação de um Congresso 

Nacional de Economia Criativa da ESPM na cidade do Rio de Janeiro. A escola como 

primeira a oferecer o Mestrado em Gestão da Economia Criativa (2015) e MBA em 

gestão de negócios da Indústria Criativa (2017) seria a organizadora do evento.  

A experiência e pesquisa acumulada nos Laboratórios de mestrado de Economia 

Criativa da ESPM (Laboratório de Cidades Criativas, Laboratório Economia Criativa, 

Desenvolvimento e Território, Laboratório de Estudos de Memória Brasileira e 

Representação e Laboratório de Informação, Inovação e Interação) pode ser usada para 

propor temas dentro de painéis do Congresso, além de ser uma evidente forma de 

divulgação dos trabalhos realizados pelos pesquisados dos laboratórios. 
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Em um Congresso temos diversos eventos com objetivos distintos como: mesa 

redonda, conferência, simpósio, comissões, painéis, palestras, debates. Este evento visa  

discutir assuntos deste segmento que são: Artesanato, Arquitetura, Artes Cênicas, Artes 

e antiguidades, Cinema, Design Editorial, Moda, Música, Publicidade, Software, 

Software interativo de lazer (videogames) Televisão e Rádio. 

O público-alvo do Congresso incluirá: profissionais de mercado, professores e 

pesquisadores dos setores público e privado, alunos e ou futuros alunos, esta é uma 

oportunidade para que a escola consolide, fortaleça e gere visibilidade para a marca 

ESPM como a primeira escola de Economia Criativa do Rio de Janeiro.    

 Os cinco entrevistados observaram que há um distanciamento entre os setores 

público, privado e acadêmico e que este distanciamento se estende aos eventos também, 

como foi visto e comprovado na pesquisa realizada nos eventos do Rio de Janeiro entre 

janeiro de 2014 a junho de 2017. 

Conclui-se que, dos 30 eventos realizados na cidade do Rio de Janeiro, apenas 

11 tiveram a interação entre os setores público, privado e academia, fato que foi 

verificado no decorrer desta dissertação. 

O trabalho de pesquisa observou que os eventos podem ajudar a criar conexões e 

interações entre os setores para criação de metas e planejamento para melhorias no 

Estado do Rio de Janeiro. Se cada um trabalhar separadamente fica mais difícil essa 

integração sem objetivos conjuntos. O mesmo acontece com os Laboratórios de 

Pesquisa da ESPM se todos pesquisadores unirem esforços em prol de um Congresso 

anual ou bienal, será possível produzir um evento mais completo e que gere visibilidade 

para marca ESPM.  

 Somente um evento não resolverá os problemas de uma cidade como o Rio de 

Janeiro, já que é uma ação pontual, mas já é um ponto de partida para criarmos 

conexões e proximidade entre os setores em prol de processos contínuos de estudo e 

pesquisas para uma cidade. Através deste Congresso podem-se criar comissões que 

estudem a cidade e que tenham o modelo da Hélice Tríplice como meta. 

Para continuação de futuros trabalhos é sugerido entrevistas em profundidade 

com os representantes dos laboratórios de Economia Criativa e seus colaboradores para 

obtenção de sugestões de temas e palestrantes para o Congresso e também fazer um 

grupo focal com os alunos de graduação que estão envolvidos em disciplinas de 
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Economia Criativa ou que estejam de colaborando com os laboratórios, para verificar 

possíveis temas que eles gostariam que fossem abordados num Congresso de EC.  

Após analisar as entrevistas e os grupos focais, será possível conhecer temas e 

profissionais mais cotados para o I Congresso de Economia Criativa da ESPM, 

percebeu-se que levantamento dos palestrantes dos outros eventos realizados também se 

faz necessário para um maior conhecimento dos temas abordados.  

Finalmente é chegada a hora de desenvolver o Projeto de Evento com os passos 

a seguir para que se realize o Congresso segundo Matias, 2013. Título do evento, 

empresa promotora, cidade, local do evento, objetivo do evento, gerais e específicos, 

justificativa, público-alvo, descrição do evento, necessários período e realização do 

evento, taxa de inscrição ou ingresso, recursos necessários, recursos humanos, recursos 

materiais, material de divulgação, assessoria de imprensa, recursos, instalações, 

transporte, hospedagem, alimentação, decoração e outros, plano de divulgação, previsão 

orçamentária, captação de apoio de patrocínio, cronograma e avaliação final do evento. 

Planejar e produzir um Congresso Nacional de Economia Criativa será uma 

oportunidade para a ESPM sair na frente como a escola representante do setor criativo 

da cidade do Rio de Janeiro. Os pesquisadores do Mestrado de Economia Criativa da 

ESPM serão importantes no processo de construção dos temas e dos painéis a serem 

definidos. A expertise em realizar os seminários que já existem há 07 anos será 

utilizada, mas será preciso um investimento maior em divulgação, captação de 

patrocinadores, parceiros e apoiadores para gerar visibilidade para a escola. 
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APÊNDICE A - EVENTOS SOBRE ECONOMIA CRIATIVA DE 2014 A 2017 

 

Eventos de Economia Criativa Rio de Janeiro 
  Período: Janeiro de 2014 a julho de 2017  

  

        

     

SETOR 

Nº ANO NOME LOCAL ORGANIZADOR ACADEMIA PRIVADO PÚBLICO 

1 2014 

CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO IACS 

(Instituto de Arte e Comunicação Social) UFF 

Profº Mário 

Pragmácio 1   1 

2 2014 

II SEMINÁRIO INTERNO OBEC 

 UFF OBEC  1   1 

3 2014 

FESTIVAL DE CULTURA URBANA ARTE 

CORE MAM HOMEGROWN   1   

4 2014 

CERIMÔNIA DA NOVA SEDE DO RIO 

CRIATIVO CENTRO Rio Criativo     1 

5 2014 Seminário de Economia Criativa ESPM Rio  

Laboratorio De EC 

ESPM  1 1 1 

6 2014 
Rio Content Marketing 

Windsor  

BRAVI e 

Esmeralda 1 1 1 

7 2014 Seminário Avante Criativos  

Camara 

Diretores 

Lojistas Rio Criativo     1 

8 2015 

FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA – ECCA – 

Economia Criatividade Cultura e Arte  ANPROTEC ECCA 1 1 1 

9 2015 PAINEL CIDADES CRIATIVAS PUC 

INSTITUTO 

GENESIS e BINKY  1 1   

10 2015 SEMINÁRIO CIDADES CRIATIVAS PUC INSTITUTO 1 1 1 
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GENESIS 

11 2015 PRODERJ IN COMPANY PRODERJ PRODERJ  1   1 

12 2015 ENCONTRO DE ECONOMIA CRIATIVA 

PRAIA 

VERMELHA LARES UFRJ  1   1 

13 2015 

I FORUM DE EMPREENDIMENTO CULTURAL 

E CRIATIVO SESI 

SESI 

JACAREPAGUÁ 1 1   

14 2015 

V FORUM INTERNACIONAL RIO CIDADE 

CRIATIVA MAM 

REGINA 

MIRANDA 1 1   

15 2015 PALESTRA ECONOMIA CRIATIVA SANTA LUZIA 

FACULDADE 

SENAC      1 

16 2015 

SEMINÁRIO ECONOMIA CRIATIVA E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Calouste 

Gulbenkian 

INSTITUTO 

GENESIS 1 1   

17 2015 FÓRUM INTERNACIONAL ECCA ANPROTEC ECCA   1 1 

18 

2015 e 

2016 Seminario de Economia Criativa  ESPM Rio  

Laboratorio De EC 

ESPM  1 1 1 

19 2015 Rio Content Marketing Windsor  

BRAVI e 

Esmeralda 1 1 1 

20 2016 SEMINÁRIO CIDADES CRIATIVAS PUC Instituto Genesis  1 1   

21 2016 

FESTIVAL LOCAL DE ECONOMIA CRIATIVA 

(FLEC) IRC Rio Criativo   1 1 

22 2016 A CARAVANA RIO CRIATIVO TRÊS RIOS Rio Criativo     1 

23 2016 

PICNIC - FESTIVAL DE CRIATIVIDADE, 

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO 

PARQUE 

LAGE 

WAAG Society e 

Gov. de Holanda   1   

24 2016 

FESTIVAL LOCAL DE ECONOMIA CRIATIVA 

(FLEC) 

INCUBADORA 

RIO C Rio Criativo   1 1 

25 2016 SEMINÁRIO ECONOMIA CRIATIVA  

Fac. Integradas 

Jac. 

Observatório das 

Favelas  1   1 

26 2016 Seminarios de Economia Criativa  ESPM Rio  

Laboratorio De EC 

ESPM  1 1 1 
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27 2016 Rio Content Marketing Windsor  

BRAVI e 

Esmeralda 1 1 1 

28 2017 A CARAVANA RIO CRIATIVO CAXIAS Rio Criativo     1 

29 2017 Debate Rio de Janeiro Cidade Criativa  ESPM Rio  

Laboratorio De EC 

ESPM  1 1 1 

30 2017 Rio Content Marketing Windsor  

BRAVI e 

Esmeralda 1 1 1 

    
TOTAL= 20 20 23 
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APÊNDICE B – ENTREVISTADO(A) A 

 

 

A primeira pessoa entrevistada foi selecionada a partir da indicação feito pelo 

Instituto Gênesis da PUC-Rio
1
, que foi procurada por ser conhecida como a pioneira na 

parceria com o Rio Criativo
2
 da XXXX XXXXXX do estado do Rio de Janeiro desde 

2009. A nova economia com um dos eixos centrais do desenvolvimento 

socioeconômico. Oferece atividades gratuitas de formação empreendedora e geração de 

negócios para 5.000 agentes culturais por ano. 

Primeira entrevistada representando o setor privado foi XXX com formação em 

desenho industrial na UFRJ e mestrado em Economia Criativa na University of The 

Arts London. Já trabalhou XXXXXX de 2012 a 2015 e hoje atua no XXX como gestora 

de conteúdo. 

A entrevistada já trabalhou na concepção de eventos no XXXXX como a 

inauguração da nova sede do XXX em 2014 onde era coordenadora XXXXX. Neste 

evento ela ajudou no contato para convidar o especialista em EC Charles Landry para 

dar uma palestra sobre cidades criativas. Neste evento também houve a entrega de 

certificado da primeira turma de empresas incubadas .  

O público alvo do evento, segundo XXXX, foram os atores de EC, instituições 

parceiras, governos, instituições acadêmicos, empresas incubadas Start ups, 

profissionais de economia criativa, patrocinadores das leis de incentivo e consultores da 

área e foi utilizado o mailing list gigante da secretaria de cultura e da faperj  para envio 

do convite para o evento. O objetivo do evento foi apresentar os resultados obtido nas 

empresas incubadas que foram divididas em salas e a palestra de Charles Landry. Neste 

evento houve a conexão dos setores: público, privado e academia. 

                                                             
1
Instituto Gênesis da PUC-Rio é uma unidade complementar da PUC-RIO, com o objetivo de 

transferir conhecimento da Universidades para a sociedade, por meio de formação de empreendimentos 

inovadores de sucesso, contribuindo assim para a inclusão social, a preservação da cultura nacional e 

melhoria da qualidade de vida da região onde está inserido. Fonte: INSTITUTO Gênesis PUC-Rio. Rio de 

Janeiro, 201-. Disponível em: <http://www.genesis.puc-rio.br>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 
2
A Incubadora Rio Criativo é um centro de inovação e colaboração que fortalece redes de 

empreendedores da Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é posicionar essa nova 

economia como um dos eixos centrais do desenvolvimento socioeconômico. Fonte: RIO CRIATIVO. 

Incubadora. Rio de Janeiro, 201-. Disponível em: <http://riocriativo.com/incubadora>. Acesso em: 20 

mar. 2017. 
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A vantagem de unir os três setores são as conexões e as interações que os três 

setores geram. XXX participou também como palestrante em outros dois eventos : 

Smart Brazil Tropicalizando o conceito de cidades inteligentes onde a entrevistada 

participou do conselho sugerindo e recomendando nomes para palestrarem no evento. 

Sobre eventos que XXX considera como melhores  citou as feiras de Design de Milão e 

London Fashion week. No Rio de Janeiro ela considera o evento mais completo e 

parrudo que ela já foi o Fórum da Firjan em 2008 . Lembrou de outro evento organizado 

por Elaine Costa chamado Economia Criativa: Como tropicalizar o conceito? Este 

evento foi realizado em 2013 porém estava fora do meu recorte de estudo   

Um outro evento que ela considera de sucesso foi o ECCA organizado pela 

Cláudia Leitão que XXX ajudou no conselho e indicando nomes. XXX não observa 

desvantagem em unir os três setores na realização de um evento só observa as 

vantagens. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTADO(A) B  

 

 

Segunda pessoa representante da área acadêmica foi identificada quando foram 

procuradas as pessoas responsáveis pela organização dos XXXX de Economia Criativa 

XXXXX que acontece desde XXX no Rio de Janeiro.  

P- Seu nome todo... 

XXXXXXX 

P- A sua formação? 

X- Eu sou formado em XXX pela UFRJ, sou formado em XXX pela UFF. Fiz 

uma especialização na área de XXXX na Cope/UFRJ. Fiz mestrado também XXXXXX  

e daqui algumas semanas vou defender meu doutorado na mesma instituição.  

P- E da aula XXXXX 

XXXX- Acho que tem muito haver com isso tudo aqui, né? Eu trabalho... Sou... 

Bem, ao longo da minha trajetória profissional eu iniciei uma trajetória, mais ou menos 

em maio de 2000, no mundo das startups, da economia e nesse universo, em maio, 

junho de 2000. Esse conceito da hélice tríplice era o que eu estudava. 

P- Ah é? 

XX- É, eu tenho uma empresa chamada XXXXX, ela que patrocinou a vinda do 

Henry Etzkovitz pro Brasil... 

P- Interessante. 

X- Interessante você tá lidando com isso e eu fazendo essa entrevista aqui hoje, 

né? Naquele momento, como estudante, como pessoa, o que mais me motivava era... 

Enfim, era como o Brasil poderia superar o seu subdesenvolvimento. Nesse momento 

eu estudava e enfim, eu trabalhava num ambiente de startups de base tecnológica e um 

dos mecanismos mais estudados, pelo qual a gente trabalhava e que eu era consultor, 

eram as encubadoras de empresa, que é um mecanismo central para se entender a hélice 

tríplice e tudo que o Etzkovitz queria estudar. Final do dia a galera: “Qual é o papel  que 

a Universidade pode ter?”, enfim. E junto com o poder público, e se aproximar essa 

relação universidade e empresa. Nesse momento, eu e quem tava perto de mim, a gente 

tinha um bench marketing internacionais e a dificuldade do Brasil em superar a sua 

inserção na globalização para além da exportação, enfim, além dos produtos primários, 

soja, ferro, etc e tal. A gente acreditava naquele momento que. A gente ainda acredita, 

mas enfim, eu acabei indo para outro caminho que, nós brasileiros deveríamos  apostar 
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em um tipo de desenvolvimento que era pautado nas evoluções tecnológicas. Naquele 

momento era isso que me movia. Trabalhava com muitas consultorias, com vários 

exemplos de polos de tecnologia no Brasil, incubadoras, as mais representativas do 

Brasil. Trabalhava para um fundo de investimento de capital de risco. Muitos deles 

eram ligados a um tipo de empreendedorismo que na época era o que mais tinha no 

Brasil dentro desse universo da inovação, que era empreendedorismo acadêmico. Então, 

bem no cerne da questão do Etzkovitz, de como é que o conhecimento cientifico se 

volta para a sociedade como benefício econômico. Então isso, é meu mundo. Tô vendo 

você assim falando disso e é muito interessante. Bom, a vida andou e aí em 2005, 

propriamente dito, era o ano que eu comecei a perceber que não era só inovação 

tecnológica, incubadora e startup que conseguia superar nossos desafios sócio-

econômicos. Tinha alguma coisa que acontecia, que as inovações... E tinha vários 

exemplos já bem-sucedidos e tudo, não se traduzia no impacto real de transformação. 

Nesse momento eu tava como consultor, trabalhando em um processo de startup lá em 

Recife que recebeu um aporte financeiro e o fundo de investimento da Rio Bravo, do 

Gustavo Franco. E eu saí com um amigo meu, o Thiago Renault, um cara que alta, 

talvez um dos maiores, um dos, não o único,  pesquisadores da minha geração da hélice 

tríplice, tal. Foi do Board, da Associação da hélice tríplice mundial e tudo, pesquisador. 

A gente era muito ligado a um grupo, que era do Zé Manoel. Zé Manoel foi um desses 

caras que trouxe essa abordagem pro Brasil. E pro Brasil fazia muito sentido, porque no 

Brasil, onde estava o conhecimento de maior fruto, das maiores cabeças de pesquisas? 

Nas universidades federais! Então, enfim, voltando ao meu tempo... A gente olhava e 

óbvio que era importante, mas de uma maneira aquilo não transformava realidades, 

concreta, dado o nosso problema sócio-econômico e aí, acabando esse projeto em 

Recife me veio essa coisa, de assim, “Cara, como que a gente supera?”. Porque é mais 

grave do que soja versus inovação tecnológica. É uma condição que consiga imobilizar 

partes da nossa sociedade que vão estar alijadas nesse processo, né? Processos 

tecnológicos, com alto grau de conhecimento cientifico e tal. E cara, como é que pega o 

cara lá da Maré, lá da favela? E isso era muito, porque eu ainda tava lá em Recife, no 

César, né, ator  dos mais importantes da inovação tecnológica no Brasil. E saindo de lá, 

em frente tinha uma pracinha abandonada cheia de morador de rua. A gente chegava de 

táxi e saia de táxi, aí eu falava: “Como esse desenvolvimento chega nessa realidade 

aqui, urbana?”.  Nesse mesmo momento, quando eu voltava de lá eu tomava chope com 

os meus amigos de faculdade e um deles era XXXX. E nesse momento eu falei: “Cara, 
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eu quero abrir uma empresa chamada Hélice”. Já pesquisava esse tema e tal. Se quiser o 

livro, tenho aqui e te dou. E com esse meu amigo Thiago Renault, a gente abriu a Hélice 

Consultoria, em 2006. Mas eu entendia que o conjunto de perguntas que eu tinha 

estudado não trabalhava tanto essa base social e territorial e muito da literatura de 

inovação tinha esse recorte territorial e regional a partir da articulação da Universidade 

com empresa, governo. E com o XXX a gente se percebeu que: “cara, para a cidade do 

Rio”, que ainda tinha essa questão do petróleo e tal, um recurso esgotável,  a gente 

deveria pensar, “cara, o que que ficou na cidade que pode ser mobilizado para 

transformação social, desenvolvimento sócio-econômico, mas que  unisse a cidade”, 

envolvesse todas as áreas da cidade, da periferia ao Centro. E aí, enfim, partimos de 

alguns insights e muitos livros que a gente passou a ler, estudar, surgiu esse conceito da 

Economia Criativa. Nesse momento, em 2006, eu abro a empresa, eu vou estudar XXX 

na UFF e tô me preparando pro Mestrado, na Cope, na área de Inovação. E aí, a gente 

começa uma pesquisa, a pesquisa vira o doutorado XXX e até a qualificação dele eu 

escrevi com ele e com um apoiozinho do Thiago e com artigo... Basicamente virou a 

qualificação do XXX, depois ele deu continuidade, profundidade nesse estudo, virou o 

Doutorado dele, que foi o estudo sobre XXX. Na cidade. Esse artigo era uma ideia do 

sistema regional de integração no Rio e outra lá em Los Angeles e tal. Na verdade a 

gente tava aplicando o que a literatura já tinha estudado, tentando ver se isso se aplicava 

aqui no Rio. E aí se aplicava. E esse cara, professor Zé Manoel ele indicou assim: “Ah, 

isso que vocês estão estudando, essa coisa com Geografia... Porque vocês não aplicam 

pro próximo Congresso Internacional do IASP, que é a Associação Internacional das 

Incubadoras e Parques Tecnológicos, isso em 2006. Aí a gente escreveu o artigo, eu e o 

XXXX, mandamos o artigo e o artigo entrou na plenária lá. Em 2007, foi a primeira vez 

que eu ouvi o termo Economia Criativa. E aí, nesse mesmo momento, o SEBRAE do 

Rio tinha uma área de Economia da Cultura. Eu fui lá em Barcelona, apresentei o artigo 

com o Thiago, o XXXX na época era professor de escola, não dava pra ele ir pra 

Barcelona, largar assim, período, ano letivo, ele é coordenador e  aí lá, os atores 

institucionais SEBRAE, um monte de gente veio, ficou ali a procura. Tô só dando um 

panorama histórico.  

P- Não, tá ótimo. 

X- E aí eu passei a dividir o meu mundo em dois. Primeiro o mundo das 

startups, incubadora, tecnologia, etc e alguns projetos de desenvolvimento territorial 

tentando encaixar um na área de cultura. Um ano depois o XXXX defendeu o 
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Doutorado, vem pra XXX. 2009 eu defendo o meu Mestrado, há um convite para eu 

tocar algum tipo de projeto na XXX, uma coisa não como professor, eu digo não, que eu 

tinha meus projetos e a XXX era, enfim, não deu. Mas em... no final de 2010 tem uma 

mudança aqui, o XXX assume a gestão de XXXX, a Escola se lança de vez  pra ser a 

universidade das indústrias criativas e aí me fazem um convite para vir com o XXX 

montar esse espaço aqui, né? O Núcleo de XXXXXX. Então eu fui convidado pra 

Escola, vim, depois me tornei professor. 

P- Fez o caminho inverso, né? 

X- É. Eu comecei como algumas pessoas dizem que tavam nesse momento, eu 

comecei pelo 12º andar e fui descendo. Comecei pela diretoria e depois fui dar aula. 

Enfim, então. Muito bacana esse seu tema, É quase que a minha história assim, é muito 

legal. Uma crença. Uma crença que a Economia Criativa pra nossa cidade é uma 

vocação, mas para além disso, a gente crê que é um modelo de desenvolvimento 

econômico muito, mais, que pode vir a corresponder aqueles meus anseios de como 

queria superar o nosso atraso, né? 

P- Maravilha. E eu queria saber se... 

X- Isso em 2011, aí já começa a responder aqui... A gente lança o XXX. 

P- O XXX aqui foi? 

X- Isso aqui. O XXXX foi em 2011. Essa cara, com a proposta de hélice tríplice, 

tudo, tudo certinho. (pausa)  Eu tinha essa base, o XXXX acabou também bebendo dela 

e tal, nessa troca e a gente... Pô, primeira coisa que a gente faz é criar um evento. Um 

XXXX de Economia Criativa. Então foi o primeiro evento. 

P- Em 2011? 

X- Sim, 2011. O primeiro evento foi em agosto, o Núcleo institucionalmente 

passa a existir em maio de 2011, é aprovado pelo Conselho da XXXX, pessoal de 

XXXX e tal, então passa a existir. Ele já nasce como um grupo de pesquisa, cara, ligado 

ao CNPq, com, enfim, com  atividade nas três missões universitárias. Ensino, então a 

gente criou disciplinas na grade, normalmente na de Administração, porque o XXX era 

mais ligado à Administração e eu também dava aula de Administração. Então para 

alimentar... Um pouco de pesquisa para alimentar as disciplinas que dialogavam com 

esse tema e Extensão, A gente começou a fazer projetos de Extensão e aquele artigo, lá 

de Barcelona, que virou a Qualificação do XXXX, que depois virou o Doutorado dele,  

com muita cara e propriedade, foi o embrião pra um outro. Nesse mesmo momento eu 

fiz uma pesquisa de Consultoria pro SEBRAE do Rio, pra gerência de Economia 
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Criativa, aí já existia, uma pesquisa sobre o diagnóstico da cadeia audiovisual no Rio e 

depois virou o grande projeto nosso de Extensão. Pelo menos no XXXX que foi Escola 

de séries, então, assim, o ciclo completou em 2015.  Ele rodou o anel 2015, 2016. Mas 

enfim, voltando a gente lança esse evento em 2011, o primeiro, como plataforma de 

lançamento do Núcleo e também... E aí, o que que a gente faz? Cara, chama todos os 

atores institucionais. Eu tinha essa articulação já por ser, enfim, consultor e tudo isso e 

aí a gente lança ele, e cara, eu posso falar um pouco sobre... Então nesse primeiro 

evento a gente teve Marcos André, o pessoal da FIRJAN, Governo do Estado, 

SEBRAE. Instituições, assim, chamou todos eles, FAPERJ, tudo isso. A gente então fez 

um esforço mais pra fora do que pra dentro da XXXXX. A minha visão naquele 

momento era que a Escola era muito autocentrada. Então era assim, falava só pra dentro 

ou pro mundo da Comunicação, do Marketing, das agências. E eu mesmo, né? 

Trabalhava, jamais tinha ouvido falar da XXXX. Primeira vez que eu soube foi porque 

o XXXX veio pra cá. Nem sabia que existia, não tinha nem ideia, a mais vaga ideia. E 

olha que eu era de um grupo, entre outras coisas, que pesquisava o papel da 

Universidade para o desenvolvimento sócio-econômico e no caso da XXXX, é um caso 

clássico de hélice tríplice. O próprio mercado se auto-organiza e cria uma Universidade, 

do setor privado. Então... eu não conhecia. Então a gente tinha essa leitura e quis fazer 

com que o Núcleo superasse isso. Então esse aqui é o nosso... 

P- Vocês fizeram de 2011 à... 

X- A gente fez todos os anos.  

P- Todos os anos? 

X- Aquele que você me viu era o 7º né?  

P- Era o 7º. Foi o 7º. 

X- E aí foi mudando.  

P- Muito bom aquele... 

X- Modéstia à parte, todos são bons. 

P- Não, porque assim, eu não vi os outros... 

X- Aqui, isso aqui é o Power Point de origem do XXXXXXXXX.  

P- Que legal. 

X- Então, hélice tríplice. (pausa) Enfim... 

P- Manda pra eu ver...pra eu colocar no meu trabalho. Pode botar no meu 

trabalho? 

X- Pode, pode. 
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P- Boto seu nome, tudo direitinho.  

X- Claro! Depois você pode pegar programações que a gente criou. 

P- Algumas programações eu não consegui achar no site, no Google, por 

exemplo. Nem todos... você tem? 

X- Cara, procura no Facebook.  

P- No Facebook eu não tenho todos. Eu não consegui todos. Porque eu queria 

saber quem tinham sido os palestrantes, quem foram os convidados... 

X- Os nossos?  

P- É. 

X- Talvez lá no Marketing  você consiga, porque eles que criaram essas peças.  

P- Marketing? 

X- Da XXXX 

P- Entendi. É lá XXXX? 

X- Lá no XXXX. Todas as programações, né?  

P- Eu vou tentar ver. Todos os nomes. Então assim, o evento que vocês criaram 

é do Núcleo, né?  

X- É, esse evento. Esse aqui, por exemplo, foi o 5º. Aí se você ver... 

P- Olha só, já tá aí... 

X- Já, enfim. Não tem tanto a presença das Instituições. O primeiro foi 

claramente... 

P- Ok. 

X- O primeiro foi claramente. Esse aqui foi o segundo... 

P- Estão todos aí? No Facebook...  

X- Eu acho que quase todos estão. Não sei se todos estão, mas quase todos 

estão... Acho que o primeiro talvez não. Enfim... a gente conseguiu muita coisa. A 

XXXX hoje ela é presente nos espaços de discussão de políticas públicas, normalmente 

é o XXXX que faz esse tipo de lugar, que tem na Alerj, nos fóruns de discussão, nos 

eventos. A gente passou a ser... vamos botar assim, um ponto mesmo de articulação 

dessas redes com a XXXX. Então, eu, XXXe teve a partir de 2013 a presença do Pedro 

Cury também, muito forte.  

P- Ele é professor também? 

X- Também. E aí a gente passou a ter esse lugar e depois mais dialogando com 

os atores públicos, mais em busca de projetos, de Extensão e tal. Parceria e tal. Menos 

ligado a presença deles nos seminários, etc. 
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P- E como vocês fazem a divulgação do evento? 

X-  Ah, precário. Sempre. Casa de ferreiro, espeto de papel. 

P- É vocês aqui? Os meninos? 

X- A gente aqui... O pessoal do Marketing dispara pra base. É um evento que 

desde o começo a gente quis muito trazer gente de fora pra Escola. Público, que não só 

aluno. 

P- Entendi.  

X- Acho que hoje em dia isso é um pouco menor. Acabou que o tema ficou 

grande na XXX?  Se você pegar com Marketing as listas de presença das primeiras 

edições, você vai ver, a primeira edição era quase toda de fora, pouca gente de dentro. 

Depois isso foi ficando... A XXX ela vai assumindo, a partir de  2013 ela assume de 

vez: “somos a XXX da Indústria Criativa”, 2013, na minha visão. Já tinha um processo 

em curso. O Núcleo talvez ele tenha acelerado esse processo.  Mas ele já existia, né?  

P- Você viu que agora que a XXXX tá fazendo uma pós, né? 

X- Muita gente faz...  

P- A XXXX... Todas as empresas agora estão fazendo... 

X- Sim, sim. A gente tem a vantagem, primeiro... 

P-  Ter sido o primeiro XXXXX, né? 

X- Primeiro. Acho que o XXXX é consequência dessa evolução, né?  Cara, 

como eu disse, a gente começou a pesquisar isso em 2005. Nem chamava ainda de 

Economia Criativa. Aqui no Brasil tinha mais a presença da nomenclatura Economia da 

Cultura, próprio SEBRAE, galera do XXXXtambém, acho que vale a pena a gente falar. 

Trabalhava com esse nome, Economia da Cultura e tal.  

P- Entendi. E hoje em dia, qual é o público-alvo que vocês desejam atingir com 

esse evento?  

X- A gente recebe público externo, mas muito mais a gente tenta atender o 

público interno.  

P- E você... 

X- E também..Desculpa, mas também articular, manter essas relações com o 

mercado. A gente é muito chamado pra evento. Por exemplo, semana que vem vai ter o 

maior evento na área de música. Eu vou palestrar, o Pedro Cury palestra, a gente é 

chamado... Até um contato que eu trouxe pra escola quando eu vim pra cá, que era o 

pessoal que trabalhava na Associação Brasileira de Música Independente. Hoje a gente 

tem pesquisas nessa área, XXX lidera pesquisas na área da XXXX, tal.  
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P- Você chegou a me falar, acho que a primeira vez que mandei um e-mail pra 

você, que vocês tinham a ideia de criar um evento maior.  

X- Tem, ainda tem. Esse ano ele não saiu do papel. Tem uma meta aí do... Bom, 

o Núcleo ele não existe mais como núcleo. Ele é um laboratório ligado ao Mestrado, 

coordenação do XXXX com a XXXXXXX eu... A minha coordenação, sou do 

laboratório, mas sou coordenador.  A minha coordenação é do núcleo XXXXX, ela foi 

criada a partir de 2015. XXXX me deu essa função. Aí, tava no planejamento do 

laboratório de Economia Criativa, ter um evento maior. Ter um evento maior, 

provavelmente até um evento externo... 

P- É, você chegou a me falar. Uma coisa maior, buscando patrocinadores, uma 

coisa que seja... que tenha bem mais força. 

X- É, acho que sim, talvez até, de repente, isso é uma opinião minha, né? Um 

seminário, de repente virar um  congresso, coisa assim.  

P- Eu lembrei disso na palestra, né, dos meninos falando e tal, de pensar e tal. Eu 

pensei, quer dizer, a própria XXXX com vários laboratórios poderiam unir forças, fazer 

uma e trabalhar. A minha proposta é essa. 

X- Ah, legal.  

P- No final, sugerir pra vocês exatamente isso. A proposta do meu projeto de 

Mestrado é sugerir um evento neste formato que você já deve... 

X- Ah, que bacana. 

P- Unir todos, ao invés de cada um ficar fazendo, puxando para um lado. Cada 

laboratório vai ter o seu evento... Por que não unir forças? 

X- Eu acho que podem ter, né? 

P- Bonito, com forças e não ter... unir forças para fazer um maior, é isso.  

X- Acho que sim.  

P- Essa é a minha proposta. 

X- Bacana.  

P- E todos esses seminários que vocês fizeram, vocês tiveram a participação do 

setor público no evento?   

X- Então, teve mais nos primeiros.  

P- Tá 

X- Acho que o último que teve a presença do poder público foi talvez no 

terceiro, que teve a Ancine. Aqui não... 
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P- Isso olhando eu vou saber, né? Quando eu pegar os programas de todos eu 

vou dar uma olhada e você não precisa me responder porque isso já deve estar 

registrado.   

X- É, sim. O primeiro teve direto,  o primeiro teve direto. O primeiro foi 

enorme.  

P- Do setor público? 

X- É. 

P- Do setor privado teve nesse ano, né? 

X- Não, não, não... Sempre teve público, desculpa. 

P- Privado.  

X-  Desculpa, Sempre teve o privado. O primeiro teve mais o público. 

 

P- Tá. E assim, quais as principais vantagens que você considera num evento 

que englobe os três setores? 

X- Principal vantagem? 

P- É. 

X- Cara, primeiro porque a gente acredita que quando eles dialogam e criam 

pontos de interação, né, e tal, o que... cria-se o ambiente mais propicio a inovação. 

Então, isso é o que a gente crê. Nossa crença aí, o que a gente lê, que a gente observa, 

que a gente investiga, aponta isso claramente, né? Eu acho que alguns, alguns, botar 

assim, setores, botar, da Indústria Criativa mais, pensando mais numa lógica setorial, 

isso é bem articulado, assim, de uma maneira. Então, por exemplo, o poder público e o 

poder privado como é no caso do audiovisual, por exemplo, é claríssimo assim, as 

relações. E ultimamente  a Universidade, acho que a ESPM tem uma liderança nisso, 

também se articula dentro dessas duas esferas aí como uma terceira, né?  Pô, super 

funciona.  

 

P- A minha pergunta é assim; se vocês, quando pensam nos palestrantes, se 

vocês se preocupam, se há uma preocupação com esse objetivo de unir os três setores.  

X- Olha, hoje em dia, isso eu te confesso, que se perdeu um pouco. 

P- Perdeu? 

X- É, a gente tá bem assim, nunca teve outros pares de Universidades nos 

seminários.  Então, pensando aqui agora, a gente nunca teve. A gente teve, como eu 
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disse, muito no começo, de ter a preocupação de ser vistos e se aproximar do poder 

público. Então, acho que isso foi feito muito bem.  

P- Vocês conseguiram convidados,  professores, essas coisas. 

X- Primeiro então foi brincadeira... Veio todo mundo.  

P- Todo mundo? 

X- Todo mundo. Depois a gente foi, sabe, diminuindo e agora, mais espaço, e 

até, como eu te disse, mudando o público, né? Também tem isso, acho.  

P- Entendi. 

X- Como o público depois passou a ser mais de estudantes. E quase os 

estudantes de graduação... Eles quase não se interessam tanto por políticas públicas. Pra 

encher o auditório, tudo isso, então passou a ser mais as empresas, mas uma discussão 

sobre o mercado. Não só empresa, mas uma coisa assim, também sobre os mercados. 

P- Entendi. Essa parte de divulgação, que você poderia... A minha pergunta era 

essa, se a partir de divulgação  vocês obtinham um mailing forte para poder convidar 

outras pessoas e tal. 

X- Tem, tem.  

P- Eu acho que, por exemplo, num evento ali... gente, tava lotado, mas com 

alunos de graduação, né?  

X- É, virou isso. 

P- Virou isso, né? 

X- O que é legal também. 

P- É, legal, também.  E quais são as desvantagens, se você acha que existe uma 

desvantagem, num evento que englobe os três setores? Você acha que existe alguma 

desvantagem? 

X- Cara, eu acho que ás vezes, dependendo de como se conduz, gera muito 

atrito, né? Não é um dialogo fácil, não. E eu também sinto que na Indústria Criativa 

principalmente, a gente tá falando de Indústria Criativa,  se tem mais uma lógica 

setorial. Então se discute a Música, música, se discute o Audiovisual, o audiovisual. Se 

discute, pouco se discute, né, Teatro e Espetáculos Ao Vivo, Artes Plásticas, sei lá, 

Arquitetura, tem uma coisa mais... Quando se fala em Economia Criativa, acho que, 

pelo menos aqui a gente, se discute mais políticas de desenvolvimento, não 

planejamento. Aí sim, acho que nessas esferas sim. Agora, a gente pode puxar e deve 

puxar sempre esse lugar, né? De aproximar... enfim, facilitar a aproximação do poder 

público com esses setores.  
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P- Você acha que fica uma coisa muito inflamada, assim? Você acha que muito 

das vezes... 

X- Ah, ainda mais hoje em dia, né? Imagina (pausa). Eu hoje trouxe hoje aqui o 

Ancine e... Eu fiz um evento da Ancine aqui, esse ano. E cara, a galera pirou direto. “E 

aquela verba, onde tá? Eu sou independente , porque só dá direto pra Globo?”.  

P- As pessoas tem assim, um pouco de falta de educação, ás vezes.  

X- As vezes, é.  

P- Nas formas de se comunicar... 

X- Não é muito nosso público, né. Nosso público é mais, não é assim, botar, 

interessado, pelo menos esse que tá vindo, de que vai atacar político e etc.  Pra você ter 

ideia, a gente era assim, ultra próximo ao atual Ministro da Cultura, o Sérgio Sá Leitão. 

Ele já veio palestrar aqui, a gente trouxe ele, o Escola de Séries, esse projeto que a gente 

fez com o SEBRAE teve apoio e patrocínio da Rio Filme, isso também vai muito da 

nossa relação. Então, assim, a gente construiu essas relações, mas depois a gente não 

fomentou as articulações entre o poder público e as empresas, por exemplo. E aí, isso 

em algum momento ouve, mas não tão sistematizadas e o que é zero, nós como 

Universidade. Talvez isso tenha haver com a própria história do Rio, a galera muito 

competitiva. 

P- Entendi. Cada um no seu quadrado, né? 

X- Ô, já ouvi muita coisa. O projeto Escola de Série, posso falar porque já falei 

pra muita gente. Tava numa reunião e uma pessoa que tava na reunião falou: “Tira a 

XXXX e bota a XXX”, só que ele não sabia que eu era da XXXX. É, assim. Ele falou, 

nesse nível assim... 

P- Que isso... 

X - Tira a XXXX e bota a XXX.  

P- Absurdo. 

X- Bom, isso dá um pouco do tom, assim.  

P- Entendi. 

X- Também a gente chamou muito essa questão. A XXX não tem essa tradição 

de lidar com o setor público.  

P- Não, mas vocês puxaram isso... 

X- Porque nós tínhamos, né? Da nossa trajetória e tal, sem nenhum problema. E 

nem o poder público enxergava a XXX assim. Não tava nos espaços, não tava. Hoje em 

dia está em todos.  
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P- E assim... Qual foi o melhor evento que você já participou de Economia 

Criativa?  

X- Cara, a gente tem frequentado nas últimas edições o EMAC(?), que é esse 

daqui. Eu não fui a tantos não, mentira. A EMAC, que é uma rede internacional. 

P- A EMAC onde foi? 

X- Cara, ele é de dois em dois anos, cada edição num país, né?  

P- Esse foi aonde? 

X- Esse foi na França. Dois anos antes foi em Bogotá. Esse ano foi na China. 

XXXX foi, né?  

P- XXXX foi? 

X- Apresentar o artigo que eu escrevi, até. E, ah, tem esses que são aqui no Rio. 

Aí mais uma coisa mercado, né? Não é Academia, tem até o poder público, também, 

que é o Rio Content Market do Audiovisual e o Music Trend Brasil, da Música.  Tem 

poder público, tem mercado e a gente fala também um pouco isso, da área de bons 

eventos.  

P- Difícil escolher um, são coisas distintas... 

X- Distintas.  

P- Esses três pra você são os melhores que você já foi? 

X- Os dois,  o Rio Content e o Rio Music Buzz talvez tenha o fator hélice 

tríplice que mais se aproxima. Até por ser menor e tal.  

P- Hoje, se você fosse fazer um evento que unisse os três setores, quem você 

convidaria? 

X- Depende do que você quer, né?  

P- Economia Criativa em geral, não especificamente Música... 

X- Você diz o que? Desenvolvimento econômico? 

P- É, desenvolvimento econômico para a cidade do Rio de Janeiro.  

X- Cara, eu chamaria a Firjan, pra... 

P- Pode ser mais de um, não tem problema. 

X- Chamaria a gente... 

P- Alguém específico da Firjan? 

X- Ah, eles tem mais de Economia Criativa, né? Calculam...   

P- Não ninguém específico ou departamento... 

X- Não sei se muda, né? Acho que atualmente é o Gabriel Pinto e a área deles lá 

que produzem o Estudo, né? Cara, chamaria... tem uma galera também, do IBGE que 
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tenta trafegar nisso e todas as Universidades. Eu acho que isso é um desafio, porque 

cada uma tem uma visão e etc. Chamaria as Universidades e chamaria as associações, 

né? Representativas, assim, de cada um dos setores. E aí não sei, depende do público, 

né? Se for um público mais estudante, as empresas também que atuam no setor, enfim. 

Acho que são... E obviamente com o poder  público, né? Prefeitura, enfim, Governo do 

Estado... 

P- Ótimo.  Maravilha. Há algo mais que você gostaria de falar sobre isso, sobre 

os eventos? 

X- Não, acho que tá bacana. Olhando assim, falando contigo, pensar assim, 

quase uma linha do tempo... Maneiro ver como as coisas hoje tão, se pensar 12 anos 

atrás. 

P- Como você tava, as coisas que aconteceram, o que vocês conseguiram, né? 

As relações... 

X- Não só nós, mas acho que assim, a gente turbinou sim, sem dúvida.  

P- Maravilha. Muito obrigada. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTADO(A) C 

 

A terceira pessoa foi identificada quando participou como palestrante da 

disciplina do mestrado . 

1-XXXXXXXXX,  jornalista e XXXXXX. 

2- Sim, eu já trabalhei, trabalho na verdade, na organização de eventos de 

Economia Criativa no Estado do Rio de Janeiro através da realização das caravanas e 

XXXXXXX. As XXXXX acontecem mensalmente na sede da incubadora. São eventos 

de três dias, com seis turnos, manhã e tarde. Com seis oficinas, duas oficinas por dia, na 

área de gestão de empreendimentos da Economia Criativa. Os temas são diversos, 

elaboração de projetos, captação de recursos, marketing, branding, mobilização digital, 

crowdfunding, diversos temas ligados a gestão de empreendimentos de Economia 

Criativa. As atividades são gratuitas. A gente tem um sistema de inscrições no 

XXXXXXXX, que é o XXXXXXX, onde a gente anuncia mensalmente os eventos e as 

pessoas se inscrevem através dos sites. E cada turma dessa, em cada turno, mais ou 

menos, a gente recebe 50 empreendedores por turma. Então no total, em maratonas a 

gente atende em média 300 pessoas e a gente realizar essas maratonas mensalmente. A 

XXXXXXX é mensal, também são três dias, com dois turnos por dia, então são um 

total de seis oficinas, só que elas acontecem no interior do Estado. A cada mês a gente 

visita um município de uma região, a gente vai intinerando pelas regiões, né? Então em 

cada mês a gente está em uma região do Estado. A caravana é voltada para todas as 

cidades  daquela região, não só o município que está recebendo a maratona, a caravana, 

alias. Então a gente divulga ela pra todos os municípios daquela região e todos os 

municípios participam indo praquela cidade anfitriã para participar das caravanas e que 

também são 100% gratuitas e com inscrições pelo XXXXXXXX também.  

 

3- XXXXXXXXXX em 2008. No primeiro momento ela tinha o nome 

Escritório de Apoio à Produção Cultural, mais focado na gestão de projetos e a partir de 

2010 ela  ganhou o nomeXXXXXXX e passou a trabalhar mais na lógica do 

empreendedor, do empreendedorismo, da empresa, né, ou da ONG cultural, não só na 

lógica de projeto, né, mas com pensamento no fortalecimento do empreendimento como 

um todo. Então, portanto, no ano que vem a gente completa dez anos.  
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4- Então, a criação do Projeto, XXXXXXXXXXXXXXXX. Eu desenvolvia um 

projeto de capacitação de grupos populares e gestão de projeto de empreendimentos 

através doXXXXXXXXXXX. Isso foi um projeto que eu trabalhei durante dois anos 

pelo XXXXXXXXs cidades  e com essa experiência adquirida eu cheguei na 

XXXXXXXX pra esse projeto e naquele momento, a secretária de Cultura na época era 

a XXXXXXXXXXXXXX. XXX me convidou para realizar esse projeto não mais 

como sociedade civil e sim, como poder público e me contratou como XXXXXX e aí 

esse projeto passou a ser um projeto da Secretaria e que veio, com desdobramento, se 

transformou XXXXXXXXXXXXXX. 

 

5- XXXXXXXXXXXX é na própria essência dele, estimula a criação de 

governanças, participação da Academia,  a participação da iniciativa privada, do poder 

público ? A construção de governanças que somem esforços de vários agentes para 

tornar os projetos, os programas, os empreendimentos, sustentáveis. E a própria 

XXXXXXXXX também é enxergada como um empreendimento também. Então, a 

lógica, o pensamento é justamente axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ter parceiros em todos 

os níveis. Nos níveis público, tanto federal quanto estadual, quanto municipal, no nível 

privado, através da participação de empresas patrocinadoras, que patrocinam 

xxxxxxxxxx. Como também com a Academia, a gente tem parceria com diversas 

Universidades. Então aXXXXXXXX é fruto dessa união de esforços aí. Esses diversos 

agentes, não há só agentes XXXXX. Não  há um programa que só tenha a atuação do 

governo do Estado. Ele tem atuação do governo federal, das prefeituras, de empresas, 

das Universidades. É um somatório de esforços, né? 

 

6- A gente tem parceria com diversas Universidades. Umas tem trabalhos mais 

pontuais, outros mais processuais, mais permanentes. A gente teve uma parceria durante 

alguns anos com a XXXXXX a gente tem uma parceria com a Universidade 

deXXXXXXX, enfim, Universidades nacionais e internacionais também. Mas eu posso 

citar como exemplo, essas duas são as mais sólidas que a gente já fez. 

 

7- Eu acho que qualquer esforço de unir o poder público, o setor privado e a 

Academia, no Brasil, é um esforço louvável porque a Academia trabalha muito distante 

do poder público, e da iniciativa privada e a iniciativa privada também não colabora 

com o poder público e vice-versa. Então acho que essas instituições elas estão muito 
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separadas trabalhando cada um pra um lado e não em sinergia como acontece em vários 

países do mundo. E esse é um modelo que dá certo e faz as coisas acontecerem. Então, 

eu acho, que um evento de Economia Criativa eu já acho importante porque eu acho a 

Economia Criativa ela tem que ser pauta prioritária de projetos e programas, né? Porque 

é uma economia do presente, é uma economia mais pujante do momento, no mundo. 

Então qualquer atividade nesse setor eu acho importante porque esse setor é importante 

nessa nova sociedade, nessa nova economia, etc. Ainda mais quando um evento 

pretende unir esses três níveis que é a iniciativa privada, a Academia e o poder público, 

porque como eu falei, eles trabalham muito separado e sem estratégia em comum. 

Agora fora, além do evento, que eu acho que é importante também, é a gente pensar 

uma lógica, uma dinâmica mais processual, né? Que o evento não morra em si e que ele 

pense num legado, numa atividade processual porque senão a gente também fica 

vivendo, como é que eu posso dizer...  

Patricia- Ações pontuais? 

XXXXX- É, a gente fica trabalhando com esforços que encerram em si mesmo. 

E a mudança que a gente tem que ter, de paradigma econômico ela é estruturante. Então, 

na verdade, a gente tem que ir além da política de eventos, que são pontuais, pra lógica 

mais de projetos e programas que são processuais, permanentes, para que eles ao longo 

de um médio e longo prazo eles consigam colaborar numa mudança de paradigma 

econômico mais estruturante que os eventos não dão conta de fazer  por serem pontuais. 

8- Eu acho que desvantagem nunca, né? Acho que qualquer ação em prol do 

desenvolvimento da Economia Criativa, ainda mais unindo essas três esferas, acho 

sempre importante. Agora, ela pode ser menos ou mais poderosa conforme a qualidade 

dos seus conteúdos, das suas dinâmicas, né. Nisso que eu acabei de falar, também num 

pensamento que vai desdobrar a partir desse evento para que ele não encerre em si, né?  

Então, através desses pontos que eu estou colocando, esse evento vai ser mais 

importante ou não, conforme essa estruturação sobre esses pontos que eu coloquei 

agora, né? Agora, um evento de Economia Criativa unindo essas três esferas ele sempre 

vai deixar... Sempre vai ser positivo, né? Agora, ele pode ser mais ou menos positivo de 

acordo com esses fatores que eu citei.  

9- Essa pergunta do melhor evento de Economia Criativa que eu já participei é 

muito, muito difícil de responder. É, porque como Economia Criativa são 20 setores, 

praticamente, todo evento cultural é um evento de Economia Criativa, né? Então a 

pergunta fica muito aberta. (pausa) Inclusive eu acho que ela, a natureza da pergunta, 
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ela não é muito rica. Que na verdade, a riqueza de se construir eventos de Economia 

Criativa é você ter justamente uma diversidade de eventos, cada um de um estilo, 

voltado para um setor ou mais, né? Com dinâmicas diferenciadas. Então, eu não 

pensaria... eu pensaria em ter, fazer uma análise dos eventos que já existem, setoriais ou 

não, pra descobrir o gargalo. Qual o evento que está faltando, que poderia colaborar 

nessa rede de eventos que existem, né, e que seriam realmente impactantes e relevantes 

nesse cenário, né? Através de um mapeamento do que já existe, mas não me preocuparia 

em ser responsável pelo melhor porque acho que não vai existir o melhor. Você pode ter 

vários eventos. Aliás, eu acho que a riqueza é essa; você ter uma rede de eventos que dê 

conta de toda essa diversidade.  
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APÊNDICE E – ENTREVISTADO(A) D  

 

 

Patrícia: Não, na verdade você não precisa falar do melhor evento, você pode 

falar de vários. 

XXXX: Gostei desse, gostei daquele, por causa daquilo... 

Patrícia: Eu sei que é uma pergunta difícil, mas vamos lá. O seu nome todo? 

XXXXX: O meu nome é XXXXXX 

P: E a sua formação? 

X: Eu sou advogada, tenho graduação em Direito pela PUC, trabalhei como 

advogada por um tempo e sou Mestre em Letras, em Filosofia da Linguagem.  Quer que 

eu fale da minha experiência profissional aqui? 

P: Aham. 

X: Bom, na verdade eu comecei trabalhando num escritório de advogacia, 

estagiando na área de Direito Contratual e Empresarial, Internacional, trabalhava muito 

com investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras que estavam vindo se estabelecer 

no Rio de Janeiro. Que é o que a gente chama, na verdade, sei lá como, sei lá... é um 

Direito mais corporativo, vamos dizer assim, que tem total relação com o que eu faço 

hoje. Eu trabalhei um pouquinho com Direito de mineração, também, e ficou pra trás 

essa experiência. Então fiquei quatro, cinco anos nesse escritório de advocacia como 

estagiária, depois efetivada como advogada. Depois disso quis mudar um pouquinho os 

ares e fui trabalhar com produção de cinema. E aí, foi muito interessante porque fui 

trabalhar numa produtora que ainda era desconhecida, chamada XXX e quando cheguei 

lá para fazer a entrevista, essa produtora era diretamente a produtora do Tropa de Elite, 

um filme que ficou muito famoso, né? Eu cheguei lá no dia que foi descoberta a 

pirataria, que o filme tinha vazado  e aí foi engraçado, porque foi mais uma consulta 

jurídica do que uma entrevista mesmo de emprego. Mas aí super legal, entrei, fiquei 

com eles por um ano, a gente lançou o filme, o filme ganhou o Festival de Berlim, 

Festival do Rio e vários outros e teve toda a repercussão que teve e aí depois disso eu 

tava querendo morar fora. Fui morar em Lisboa pra produzir uma peça de teatro, aí 

entrei mais no viés, no universo cultural, vamos dizer assim. Sempre gostei muito de 

produção, de viabilizar né, de fazer acontecer, então fui pra Portugal pra produzir uma 

peça de teatro , fiquei lá cinco meses, catando, entrando em contato com parceiros e tal. 

A peça não saiu do papel, foi muito frustrante pra mim, então eu decidi voltar. Voltei 
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pro Rio, quando voltei pro Rio, o que eu fiz? Voltei pro Rio e fui trabalhar com 

produção de cinema novamente, numa outra produtora. 

P: Nada a ver com Direito? 

X: Nada a ver com Direito.  

P: Então, trabalhou com captação de recursos para projetos culturais, é isso? 

X: Isso, na verdade, não só captação de recursos. É uma espécie de produção 

executiva também, que tem a ver com Direito. Eu trabalhava muito com burocracia, 

então eu ainda era responsável pelos contratos, por toda a negociação, então também 

teve uma espécie de assessoria jurídica, vamos dizer assim... Então esse background 

meu de Direito sempre me ajudou muito, até hoje, né? Porque eu trabalhando aqui 

XXXX, a gente trabalha muito, eu trabalho muito XXXXX embora tudo mais light, mas 

em outros tempos, você me veria de terninho e salto alto. Bom, então voltei pra 

trabalhar novamente com produção de cinema, fiz a produção executiva e a 

coordenação do lançamento de um documentário sobre o XXXXXX? Pintor, escultor 

brasileiro, muito reconhecido lá fora e aí, quando acabou isso, eu fui, eu fui... o que eu 

fui fazer? Ah, eu fui morar em Paris, que era um sonho meu. Tem um outro lado meu 

que eu sempre gostei muito de idiomas, então desde  cedo eu comecei a aprender inglês, 

francês e alemão. 

P: Estudou onde? 

X: Não, estudei em uma escola normal, estudei na Gimk, que era uma escola que 

eu nem gostava... 

P: Do lado da minha casa, eu morava ali... 

X: É? Mas em paralelo eu estudava inglês, muito novinha e francês também, que 

sempre foi um desejo e o alemão porque a minha irmã estudava na Escola Suíça, então 

eu aprendi pra ajudar e acabei me apaixonando também. Alemão eu não adentrei tão a 

fundo, mas o francês sim.  

X: Alemão é uma língua encantadora. É, ela estudava na Escola Suíça que agora 

é lá em Santa Teresa, que acho que hoje em dia só tem na Barra, né? Então... aí eu tava 

um pouco cansada aqui do Rio de novo, e eu sempre gostei muito de viajar e aí eu fui 

pra França pra fazer um curso de História da Arte, de Cinema Francês, pra me envolver 

um pouco mais com a cultura francesa de uma forma geral, na Sorbonne, que pra mim 

sempre foi uma instituição maravilhosa. 

P: Aham. 



79 

 

X: Fiz esse curso, tentei entrar no Mestrado na Sorbonne em Tradução e 

Interpretação de Conferência, que é, tradução simultânea, né?  

P: Sei, sei... 

X: Que eu sempre tive vontade de fazer. Passei na primeira fase, não passei na 

segunda e pensei: “caramba”! E pra mim foi muito difícil lidar. Aí voltei pro Brasil e 

falei: “cara, eu quero continuar estudando, que é o que eu gosto muito” e aí eu entrei na 

PUC para fazer o Mestrado em Letras, em Filosofia da Linguagem e aí eu acabei 

analisando as cartas do Samuel Beckett. Eu não sei se você conhece, é um irlandês que é 

muito conhecido por... Tô falando muito. 

P: Problema nenhum. 

X: É um irlandês que é muito famoso pelas peças teatrais, mas é um grande 

escritor e que por muito tempo, que tinha a língua original, a língua mãe dele era o 

inglês, mas ele acabou mudando pra França e acabou tornando a língua francesa a 

língua literária dele. Então foi muito interessante, aí na verdade, eu acabei me dedicando 

a estudar como a língua estrangeira pode ser inovadora em termos de construção de 

sentido, assim, quando olhada de fora, o estranhamento que você tem quando olha de 

fora, que você  consegue ter até uma criatividade muito maior. Então, naquela, não sei, 

no desenrolar daquela língua ali. Então, assim, foi um período super interessante pra 

mim.  Fiquei dois anos. (pausa- Esse telefone só toca aqui) Então, acabando o Mestrado, 

falei: “caramba, vou parar pra trabalhar” e aí... E aí eu já tinha conversado com 

algumas, tinha alguns amigos que trabalhavam aqui na XXXXX e aí, tinham me falado: 

“poxa, você não tem vontade de trabalhar aqui, acho que tem tudo a ver com o seu perfil 

e tal”. E aí eu acabei entrando, comecei aqui na área internacional, fiquei dois anos 

trabalhando com Relações Internacionais, que sempre foi, que unia um pouco essas duas 

coisas que eu amava, que era o idioma, trazia o Direito, eu sempre digo isso, que eu 

acabei trabalhando muito com essa coisa, ser meio interprete, advogada, produtora, 

sempre me deu muito o papel de agente integrador e eu acho que foi muito boa essa 

experiência. Então trabalhei XXXXX dois anos com Relações Internacionais e Projetos 

Internacionais, então recebia delegações estrangeiras do mundo inteiro que tavam  

interessadas em investir aqui ou eu levava delegações empresariais e institucionais aqui 

do Rio para fora do país para conhecer as melhores práticas e até para prospectar 

oportunidades para a economia XXXXX. E aí, durante essa, essa experiência 

internacional, eu conheci o Gabriel que trabalhava na área de economia XXXX e que 

tava trabalhando com uma perna da Indústria Criativa, que é esse estudo que já está na 
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sexta edição e aí, eu acabei me tornando a pessoa responsável na área internacional pela 

Indústria Criativa. Então, eu comecei a fechar muitos acordos, muito intercâmbios e a 

gente começou a trabalhar muito diretamente, junto. Viajamos para alguns países juntos 

para conhecer a experiência lá de fora, participamos de alguns eventos, estivemos... É 

impressionante como lá fora a Iniciativa Pública é muito envolvida, eles realmente... 

Alguns dos países que a gente visitou é, coloca a Indústria Criativa como setor 

prioritário para o desenvolvimento de seus países e acabam investindo muito, né? 

Então, coisa que a gente não consegue ver muito a prática aqui no Brasil. Mas então eu 

comecei a trabalhar diretamente com isso... 

P: Que países? Que você tá... 

X: Especialmente a Holanda. A Holanda é um país que virou um grande parceiro 

nosso porque eles têm uma visão muito próxima do que a gente tem em relação a 

Indústria Criativa. Porque esse é um conceito... Algumas pessoas chamam de Economia 

Criativa, outros de Indústria Criativa, então esse é um conceito que tem diferentes 

abordagens, vamos dizer assim. A nossa abordagem é a abordagem trazida do Reino 

Unido, né? Foi assim, o primeiro país a fazer um estudo, um mapeamento dessas, da 

Indústria Criativa, né, sendo aquela que a gente consegue, Indústria Criativa não só em 

setores essencialmente criativos, mas aqueles que usam a criatividade para gerar valor, 

né? Então, assim, você pode ter dentro de uma indústria automotiva um profissional 

criativo que, sei lá, pense o designer do carro. Aquilo ali já é a criatividade agregando 

valor ao produto e ao negócio, né. Tanto é que no nosso mapeamento a gente tem duas 

abordagens, a gente tanto estima um PIB criativo, a partir do faturamento das empresas 

que são essencialmente criativas e aí escritório de Arquitetura, Publicidade, Designer e 

tal e também os números dos profissionais criativos, a partir dos dados do Ministério do 

Trabalho, porque a gente sabe que muitos desses profissionais ou são autônomos ou 

estão dentro de indústrias que não são criativas, mas também tem que ser mapeados. 

Então... bom, esse é o nosso mapeamento. Voltando aqui a minha história, eu conheci o 

XXXXX, nós estivemos juntos na Holanda, na Bélgica, na França, na Argentina, na 

Polônia, na Finlândia, ao longo desse tempo todo. Ele também esteve em alguns outros 

países. Ah, a gente também foi junto a Portugal, teve recentemente na Dinamarca, no 

Reino Unido, então a gente conseguiu viajar bastante para trazer um pouco disso aqui 

pro Rio, né. E aí, na verdade eu comecei a trabalhar com ele, ele na época ainda não era, 

ainda não existia uma Gerência de Indústria Criativa, isso ainda tava começando aqui 

dentro... 
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P: Seis anos atrás isso? 

X: Isso. Na verdade eu fiquei dois anos na área Internacional, então vamos dizer, 

quatro anos atrás ele se tornou o Coordenador de Mídias, a gente tinha uma área, uma 

gerência setorial, você tinha técnicos de cada um dos setores e aí ele se tornou o 

Coordenador de Mídias e aí ele cuidava de TIC, gráfico e audiovisual e aí ele me 

chamou para ficar na parte de audiovisual, então eu fiquei durante um ano e meio mais 

ou menos. 

P: TIC? 

X: Tecnologia da Informação e Comunicação. Então eu fiquei um ano e meio 

cuidando especificamente de Audiovisual. Eu já tinha essa experiência profissional, 

então eu trabalhei muito com as produtoras do Rio para desenvolvê-las e 

principalmente, para posicioná-las no mercado internacional. Porque assim, a gente tem 

uma produção local maravilhosa, especialmente no Rio de Janeiro. O setor Audiovisual 

é um setor que cresce enormemente e que tem uma potência incrível, especialmente 

você considerando o número elevadíssimo que a gente tem do ramo aqui, considerando 

inclusive a Globo, que a gente não tem como tirar da história e então, eu fiquei um ano e 

meio só trabalhando com Audiovisual. E aí, a XXXXXXXXXXXXX e ainda não se 

sabia exatamente o que ela ia se tornar, e aí em determinado momento ficou muito claro 

que ela seria XXXXXXX Indústria Criativa. E aí nesse momento o Gabriel foi chamado 

pra tomar conta da Casa, foi aberta a Gerência da Indústria Criativa, ele me chamou 

para trabalhar diretamente com ele aqui. Então a gente tá nessa empreitada um tempo, 

hoje, até pra te contar já, essa casa não vai se chamar mais XXXXXX, porque a gente 

trabalha XXXXX, que é a XXXXXXXX e a gente sentiu que essa polarização entre 

uma Indústria Criativa e não-Criativa, não foi bem aceita pelos XXXXXXXXX. Então, 

depois que a gente tirou o nome, hoje é só XXXXXXXX X com o mesmo conceito, as 

mesmas ideias, a gente teve uma adesão muito maior XXXXXXX local. Então a gente 

viu que tudo bem, a gente não precisa se atrelar a um nome. 

P: Melhor. 

X: E aí é isso, eu tô desde então aqui, a gente vai lançar a XXXX agora em abril 

e desde então, eu só trabalho com Indústria CriativA, né?  

 

P: Tá ótimo. Você já organizou algum evento de Economia Criativa? 
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X: Já. Uma das nossas missões para essa XXXX é disseminar um pouco o 

conceito da Indústria Criativa, da Economia. A gente fala muita na Indústria porque nós 

somos a XXXXXXXX. 

P: Sim, Indústria Criativa. 

X: Então, a gente tá falando da mesma coisa. 

P: É. 

X: Então, como a gente tinha essa missão de sensibilizar OS XXXXXXX do Rio 

de Janeiro a respeito do, da potência que a Indústria Criativa tem especialmente num 

momento de crise, a gente tava falando aí do período entre 2014 e 2016, é na mosca, né? 

Então a gente começou a organizar até internamente alguns eventos de Indústria 

Criativa. Eu te diria que o mais, mais forte deles se chama XXXXXX, que é Novos 

Caminhos para a Transformação Econômica, que na verdade a gente não botou 

Indústria Criativa no nome, mas assim, ele é totalmente de Indústria Criativa e foi 

quando inclusive a gente fez o lançamento do mapeamento da Indústria Criativa. Então 

foi a primeira vez que a gente fez esse evento, esse evento foi em 6 de dezembro do ano 

passado , ou seja, 6 do 12 de 2016 e aí nesse evento a gente criou uma espécie de um 

formato que foi replicado em 2017, então em 2017 a gente teve três edições deste 

mesmo evento aqui dentro da Firjan. E aí, a gente tinha basicamente um know how 

speaker, que abria o evento pra explicar o conceito que a gente tava trazendo pela 

primeira vez. O primeiro Nocaute a gente trouxe uma pessoa para explicar o que era 

Indústria Criativa, a gente trouxe a Lídia Goldenstein, que é uma economista 

maravilhosa que faz um pouco, que fez um pouco essa, esse resgate aí de como a 

Indústria vem se transformando e como a gente tá chegando hoje nesse lugar e depois 

da Lídia a gente tinha alguns outros convidados que são pessoas também super atuantes 

no tema. A gente teve o Chico Saboya que é do Porto Digital, que inclusive é um lugar 

excelente e que também tem eventos de Indústria Criativa interessantíssimos, a gente já 

esteve lá com ele algumas vezes, a gente teve o Marconi, um dos embaixadores da 

Singularity, não sei se você conhece também, que pensa hoje a inovação, como eles 

chamam, exponencial, né? É... a gente também teve uma pessoa para falar de marketing, 

que por incrível que pareça é um assunto que ainda não é, ainda não é tido o marketing 

estratégico, ainda não tem a importância reconhecida talvez, pelas empresas mais 

tradicionais do Rio. Porque a gente tá falando de uma Indústria que especialmente no 

Rio de Janeiro, 60% da nossa economia é baseada no petróleo, então, esses outros 40% 

a gente tem como grande maioria, sei lá, 35% de pequenas empresas que estão há anos 
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trabalhando no mesmo, assim, da mesma forma e que tem uma certa dificuldade em 

inovar, né? E pensam que a Inovação é um viés exclusivamente tecnológica, quando a 

gente fala muito de Inovação, a gente até usa redundância, Inovação Criativa, pras 

pessoas entenderem que não necessariamente você precisa ter altíssimos recursos 

aplicados ou uma nova máquina pra transformar sua produtividade, e sim, você pode 

repensar o seu modelo de negócios, a forma como você se posiciona, a sua marca. 

Então, o Nocaute, que é esse evento que a gente organizou, serviu um pouco pra isso. O 

primeiro deles foi sobre um conceito de Indústria Criativa, e aí depois a gente foi 

trazendo outros temas, entre os temas que a gente trouxe foram um pouco desses que eu 

te disse. A gente... um deles foi sobre novos modelos de negócios, mas assim, Indústria 

Criativa, explicar um pouquinho o que é um novo modelo de negócio, como ele pode, aí 

a gente trouxe, por exemplo, a Pegout pra falar, pra mostrar como uma indústria 

automotiva, né, produz carros pensando novas formas de mobilidade, não 

exclusivamente mais na venda de carros, mas sim em toda essa troca que a gente tem 

hoje, o acesso mais que a posse, propriedade, a própria ideia dos veículos... 

P: Compartilhados? 

X Autônomos, né? Os veículos também sem combustíveis fosseis, mas ... A 

gente trouxe a Pegout pra falar dessa transformação que ela está passando, o processo 

de inovação deles. A gente trouxe o Grupo Abril, por exemplo, que tem uma pegada 

super interessante que é uma indústria gráfica, né, mas que percebeu que muito mais 

relevante e valioso que eles tinham, o que eles tinham de mais relevante e valioso não 

era nem o parque gráfico, que eles imprimiam pra praticamente tudo, os concorrentes 

até, mas sim, a base de clientes. E aí, é quando a gente começa a ver de fato que a 

sociedade se transforma tanto e a economia, por conseguinte, que o consumidor está no 

centro da questão, né. Então é o cliente que tem que ser ouvido, eles começaram a criar 

diferentes produtos para cada um dos nichos dos seus clientes e aí, começaram a brincar 

com essas coisas das caixas, né, essa coisa que funciona muito lá fora. Então, falamos 

de novos modelos de negócios... 

P: Caixas de...? 

X: Então, por exemplo,  eles pegaram, vou dar um exemplo, os... nem lembro 

agora se a Boa Forma é a revista deles ou a Corpo a Corpo, sei lá. Começaram a 

destinar produtos específicos, fazer parcerias com empresas para clientes daquele nicho. 

Então, se tinha um cliente que assinava a Corpo a Corpo ou a Boa Forma, ele começou 

a oferecer caixas surpresas em que mensalmente ele receberia produtos relacionados ao 
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que ele se envolvia. Então, um mês era um relógio pra correr ou uma roupa de ginástica, 

num sei o que. Então, quem assinava a revista de vinho, eles começaram a oferecer 

novos produtos e eles começaram a criar parcerias com outras empresas e até, eles 

inovaram na forma de, de anunciar. Porque eles começaram a incluir anúncios nas 

revistas que levavam diretamente de forma digital pra um site em que eles poderiam 

fazer a compra diretamente. Então, assim, eles realmente começaram a ser conectados... 

P: Os Qr's Codes? 

X: Exatamente. Então, Indústria Criativa, XXXX, nós falamos de novos 

modelos de negócios e mais precisamente, agora, no último, nós falamos da importância 

da marca, né? A gente chamou de Alma e Origem, mas a importância que uma marca 

tem, na verdade, e a origem tem essa forma como você pode se apropriar da 

originalidade, da territorialidade de um produto pra agregar valor a essa marca. Então a 

gente trouxe a pessoa, palestra de abertura o Oskar Metsavht , né, que é mestre em fazer 

isso. Ele pegou, realmente, a Osklen e fez isso com louvor, né. Ele conseguiu exportar 

uma visão do que é um carioca, ele pegou a marca Rio de Janeiro, que a gente sempre 

fala que tem, tem uma matéria do The Gardian que diz que a marca do Rio de Janeiro é 

a sétima mais valiosa do mundo, né? E ele  de fato soube se apropriar da marca Rio de 

Janeiro. Então hoje a gente tem o brasilian soul, até assim, a alma brasileira virou um 

pouco a alma carioca, ele conseguiu exportar esse esquema, assim como as Havaianas 

fizeram também, a tranquilidade do carioca, mas o Oskar foi além, ele conseguiu fazer, 

por exemplo, o United Kingdom Ipanema, então assim, ele realmente conseguiu se 

apropriar disso e como ele mesmo falou na palestra: “a gente se utiliza muito pouco 

dessa diversidade cultural que a gente tem e dessa mistura valorizada lá fora”. Que as 

vezes, a gente sente muito isso aqui no nosso trabalho, nos eventos que a gente faz é 

mais importante trazer alguém de fora falando do que a gente falar, porque se a gente 

falar de dentro, ninguém ouve, né. Então o Oskar falou disso, a gente trouxe o pessoal 

da Natura para falar da importância de você trabalhar os produtos da Amazônia, por 

exemplo. Eles deram uma renovada completa na marca a partir disso. A gente trouxe o 

pessoal da cerveja Praya, que é uma cerveja artesanal, que assim, em um ano eles 

quintuplicaram o faturamento deles e a distribuição, agora eles estão em todos os 

lugares. E começou em casa fazendo um blend de uma cerveja que fosse a cara do surf, 

do Rio de Janeiro e tal, e aí, a importância do designer nisso tudo, a logo deles é uma 

sereia, o nome é Praya, então, bom, XXXX! Esse é um evento que a gente organizou 

que tem muito força.  
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P: E qual era o público-alvo? 

X: Empresários. 

P: Empresários? 

X: Basicamente empresários. 

P: Você pega o seu mailing list e... 

X: Exatamente. A gente tem na verdade, como nós somos os XXXXXXXX no 

Rio de Janeiro, a gente se propõe de fato a ajuda-los a cada vez mais se capacitarem e a 

trazer pra eles as grandes tendências do mercado, e tal, a gente já tem um mailing muito 

grande, setorial, que é separado. Então o que a gente faz? Normalmente, e é especifico 

isso, pra esses eventos a gente traz esse know how speaker e mais três cases reais. Pra 

cada case a gente usa um setor diferente. Então assim, pra esse caso, a gente trouxe 

Moda, Alimentos e Bebidas, a gente trouxe a indústria de cosméticos e qual foi o outro? 

Agora não me lembro. No outro a gente trouxe a indústria automotiva, a gente trouxe 

um pessoal mais de TIC, de digital. Então o que a gente tenta, o nosso público-alvo é de 

empresários, que a gente entende que são esses os caras que podem mudar o rumo de 

uma empresa. Mas assim, a gente não faz eventos só pra XXXXX, a gente abre também 

para profissionais das XXXXXX, que são aqueles que os XXXXXXXXXXXXXX, né? 

P: Isso.  

X: E são eles que têm a tomada de decisão. Mas a gente também abre pros 

profissionais de empresas no geral pra que eles se capacitem e eles entendam um pouco 

melhor e até atuem nas empresas que eles trabalham com uma visão mais integradas, 

digamos assim, mais ligada, né? É... mais a gente tem um outro evento, aí que tá, a 

gente de alguma forma divide um pouco o público-alvo a partir do formato do evento 

que a gente cria. Tem um outro evento também que a gente chama de XXXXX, que 

também é um evento da Indústria Criativa que a gente fez cinco ao longo desse ano, que 

é basicamente isso. XXXXXX mesmo, a gente traz um pouco... É como se fosse uma 

mini-aula, são quatro horas de evento que a gente traz um especialista num assunto 

específico pra XXXXXXX, pra dar a boa de quem já fez, trazendo cases reais sobre 

assuntos que são super importantes para as Indústrias e que elas ainda não, não veem 

dessa forma. Então, por exemplo, financiamento coletivo que é um dos temas, um dos 

pilares pra gente do que é essa nova economia e do que é a Economia Criativa, que é 

uma forma alternativa de financiamento, que fica muito claro que o crowdfunding hoje 

ele não é só para viabilizar, financiar produtos, ou novos produtos, ou uma empresa ou 
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alguma coisa, mas ele também serve muito para testar a adesão de um produto no 

mercado e até, ele se utiliza muito dessa inteligência coletiva pra, até alterar o produto 

antes mesmo dele vir pro mercado, então é você mudar um pouco a lógica. Não é você 

joga o melhor produto, o melhor produto que você considera e o mercado adere, é não... 

é quase como se fosse uma produção aberta. A gente fala de uma inovação aberta, 

laboratório aberto, é isso, você joga para o público e fala: “olha, eu tenho esse projeto”. 

P: Você diria como uma co-criação? 

X: Isso. A gente usa muito esse termo, co-criação, a importância disso hoje, 

porque ninguém quer mais ninguém enfiando um produto goela abaixo, né? Você quer 

participar do processo. Hoje o consumidor, cliente, tá cada vez mais participativo. A 

economia ela é colaborativa. E quem não se atenta a isso, tá morrendo. Então assim, o 

XXXXX é um evento que a gente fez que aí é mais, a gente faz pra um público mais 

abrangente, estudantes, profissionais e de empresários, mas muito para empreendedores 

também, né. Porque assim, a gente também chama os empreendedores de XXXXXXX, 

a gente não quer fazer essa distinção, mas são aqueles empresários que estão mais 

começando, que ainda tem as suas startups ainda não escalonadas, vamos dizer assim. 

P: E como você consegue esse mailing, dessas pessoas? Eles se cadastram? 

T: Na verdade, a gente tem uma base muito forte por ser a XXXXXXX, a gente 

representa os XXXXXXXXXXXdo Rio de Janeiro, então a gente já tem, 

XXXXXXXXXXXXXXX.  

P: Entendi. 

T: E aí, a partir dos eventos que a gente vai criando e da rede que a gente vai 

construindo, a gente vai obtendo mais mailing. Eu e o Gabriel a gente viaja o Brasil, vai 

a eventos de Indústria Criativa pra falar um pouquinho do nosso trabalho e até pra 

chamar. “Pessoal, entre em contato conosco, a gente tá nessa busca e assim, queremos 

estar junto com vocês”. Então assim, a gente foi construindo um mailing a partir disso.  

Hoje a gente tem um mailing diferente do XXXXXX, um mailing diferente do X, de 

XXXXX todas as pessoas que vieram, se inscreveram e aí, Facebook, vem um ... sabe, 

as coisas vão evoluindo. O XXXXXX é um evento da Indústria Criativa que a gente faz 

que deu muito certo, que a gente vai trazer pra XXXXX também, que é uma ótima 

forma de você testar novos, novas competências, vamos dizer assim,  a gente fez sobre 

e-commerce, marketing digital, marketing estratégico, crowdfunding... 

P: E você convidou quem? 

X: A gente convidou toda a nossa base... 
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P: Não, eu digo assim, convidar pra falar, palestrar 

X Ah tá. Nesse caso a gente tem um ou dois especialistas no assunto que fala 

durante essa manhã toda. É como se fosse uma grande aula. 

P: São quatro horas... 

X: São três horas e meia, tem abertura, fechamento. Então, por exemplo, 

crowdfunding a gente trouxe os caras que realmente hoje tão, assim, são os responsáveis 

por trazer esse tema, que é o Felipe Caruso e o outro é o Téo Benjamin, um deles foi 

fundador do Catarse, que é uma das principais plataformas e o outro foi fundador do 

Benfeitoria, que é uma outra plataforma também. Quando a gente falou de e-commerce, 

por exemplo, a gente trouxe um profissional de São Paulo que é da E Jet, Jet Business 

que é uma plataforma que ou abriga empresas, ou desenvolve soluções digitais para as 

empresas, né. Então, a gente traz sempre pessoas do mercado, essa é a ideia. Trazer 

pessoas que já estão no mercado, que trabalham diretamente com diferentes empresas, 

pra que elas tragam não só a construção teórica do que a gente tá falando, que 

normalmente costuma ser muito pouco, por isso que a gente fala que é a XXXXX, pra 

dar realmente a boa, e aí a gente pede que eles tragam diferentes cases, de diferentes 

XXXXXXXXX, pra agradar todo mundo. E cases de fracasso e de sucesso, ao invés de 

trazer só os de sucesso. Então é isso, normalmente tem... Marketing digital a gente 

trouxe o Barbato, nome forte no mercado. Esses nomes também ajudam muito a trazer 

os participantes do evento, porque os próprios palestrantes acabam... 

P: Divulgando... 

X: Divulgando para as suas redes e isso. Hoje a gente trabalha Mídia, vai 

conectando uma rede com a outra, você envia o convite para um parceiro e diz “divulga 

por aí”. E qual foi a nossa estratégia? Todos os nossos eventos, que a gente tem feito, 

como são específicos para a sensibilização a respeito de temas que pra gente são tão 

caros na Indústria Criativa, a gente fez todos esses eventos gratuitos. Então isso também 

facilita, porque você tá dando informação qualificada e oportunidade de, vamos dizer, 

de troca, até de negócios ás vezes, esses eventos no final se torna um momento em que 

todo mundo tá ali trocando, fazendo uma espécie de... não sei né. 

P: De conexão. 

X: Isso, as conexões vão se criando, então, isso. 

 

P: Você considera que tanto esse evento, o XXXXX, quanto esse outro... Qual o 

nome?  
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X: Nocaute. 

P: Nocaute. Eles tiveram a participação dos três setores? Setor Público, setor 

Privado e setor Acadêmico? 

X: Não. Eu diria que o setor Privado sim, o setor Acadêmico pouco e o setor 

Público praticamente não. E aí, como eu te disse, a gente faz vários eventos para 

diferentes públicos. A gente teve um outro evento, que era o Ágora, que Ágora é a 

palavra grega pra gente pensar a sociedade, a cidade e  tal, e aí, o Ágora 

especificamente a gente construiu em parceria com, com o IRPH, que é um órgão do 

XXXXXX que a gente já trabalha um tempo e no caso do Ágora, a gente sim, trouxe 

mais a inciativa Pública. No Ágora a gente usou o tema “Cidade para as pessoas”, 

pegamos alguns empresários de construção civil que vieram falar, né? Quando a gente 

fala construção civil a gente pensa nos prédios, em tudo, mas a gente esquece o lado 

mais humano da construção civil também. A gente falou por exemplo, calçadas 

acessíveis, como as pessoas transitam na rua, de como você faz, torne a cidade, como 

você trabalha os espaços públicos também, para as pessoas. Então, por conta do tema, a 

gente teve palestrantes da iniciativa Pública, a gente teve a adesão enorme de diferentes 

prefeitos de todo o Estado, porque a tem XXXXXXXXessa representatividade estadual, 

então, a gente teve a presença de diferentes XXXXXX de todo o XXXXX e a gente teve 

também a presença acadêmica por meio de um outro evento que a gente atrelou a ele, 

porque a gente sabe que é muito difícil colocar todo mundo no mesmo lugar. A gente 

fez um living label, não sei se você já ouviu esse formato. 

P: Não, mas pelo nome já dá pra imaginar como é... 

T: Living label é um laboratório vivo, basicamente a gente, a gente fez uma 

chamada pública pra universidades e jovens, na verdade a gente não quis fechar, que 

estivessem trabalhando em processos que fossem relacionados as cidades para as 

pessoas e tivesse relação com alguns dos 17 ODS da ONU, que são os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. E aí a ONU também foi uma parceira nossa nesse 

evento, então recebemos diversos projetos, de diferentes Universidades e de diferentes 

níveis acadêmicos, desde graduação até pós-graduação, Mestrado e Doutorado e jovens 

que já estivessem trabalhando, que já tivessem arregaçado as mangas e feito por conta 

própria, que não tivessem que esperar financiamento público ou privado ou a parceria 

de alguém. Então, assim, a gente teve na parte da manhã esse pessoal se apresentando e 

na parte da tarde a gente fez esse encontro com esses jovens, que na verdade, também 

estavam aqui. E aí eu vou te dizer como ficou mais fácil pra gente trazer a iniciativa 
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Pública, a gente recebeu a visita, o Rio faz parte de uma rede mundial de distritos 

criativos, né. E o Rio de Janeiro hoje é representante, quer dizer, XXXXXXXé a 

representante do Rio de Janeiro hoje nessa rede. A gente tá na rede a sei lá, sete, oito 

anos, ou seis anos, desde do governo do Eduardo Paes e eles fazem, anualmente eles 

fazem dois encontros. Um encontro na verdade é uma missão, como a gente chama, 

missão internacional. Eles trazem representantes de diferentes distritos para conhecerem 

um outro distrito e esse ano o Rio de Janeiro foi o distrito a ser visitado. Então a gente 

recebeu representante da Catalunha, na Espanha, de Baden-Wurttenberg , na Alemanha, 

da Finlândia foi Helsinki, não era Helsinki, era... não me lembro o distrito exatamente, 

da Bélgica e algum outro, eram cinco, que agora eu me esqueci. Então, a gente também 

teve a inciativa Pública internacional, trazendo, dividindo com a gente um pouco da 

experiência que eles têm nos seus distritos criativos, então isso também foi muito legal 

para trazer a iniciativa Pública local. Quando você coloca entes públicos internacionais, 

os caras também querem estar ali para ouvir e eventualmente, fazer parcerias e trocas. 

P: Só teve um?  

X: Só teve um. A gente vai fazer uma próxima... 

P: Quando foi? 

X: Final de junho desse ano. E na verdade, todo esse pessoal se encontrou 

novamente na Dinamarca agora em um evento internacional da Indústria Criativa que se 

chama World Creative Forum, que é o Fórum da Criatividade Mundial, Fórum Mundial 

da Criatividade em que o XXXXXXXXX foi para falar e a gente tem uma relação 

muito próxima, tanto Estado quanto município. Vou te dizer que a nível nacional, 

menos, mas Governo do Estado e o município sim, muito, a gente trabalha diretamente 

com eles, mas é difícil traze-los para um evento. Eles, eles, eles, circulam mais nos 

próprios eventos, digamos assim. Muitas vezes chamam a gente pra tá presente, pra 

gente falar, mas... Então diria que a perna que fica mais faltante desse tripé é de fato a 

iniciativa Pública.  

 

P: Entendi. Quais são as vantagens que você observa em um evento que englobe 

os três setores? 

X: Ah, a possibilidade da gente de fato criar parcerias e co-criar, aquilo que a 

gente tava falando. Hoje não tem nada que se faça sozinho, a gente vive numa sociedade 

de economia colaborativa, então, a gente fala mais até que os três setores, né, a gente 

fala que o ideal é você juntar a iniciativa Privada, a iniciativa Pública, a Academia, mas 
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também a sociedade. Hoje é uma perna assim que a gente não consegue enxergar esse 

tripé mais, sendo completo. Acho que a sociedade ela precisa estar presente na 

discussão, então, é trazer a sociedade civil mesmo. Até mesmo um motivo da gente tá 

abrindo esse espaço agora, com um grande jardim e tudo mais, porque você consegue, 

assim, a sociedade traz as questões e os desafios reais, aí você consegue fazer a costura, 

de fato, da iniciativa Privada, que hoje toma muito lugar da iniciativa Pública, porque a 

inciativa Pública quando ela não opera, não atua, a iniciativa Privada tem que tomar 

essa responsabilidade, é isso que a gente sente hoje, é isso que a gente vê as outras 

empresas fazendo. Pra você ver hoje as empresas fazendo projetos sociais ou investindo 

realmente em Inovação. E você vê que a iniciativa Pública, a iniciativa Pública ela 

funciona muito bem, eu diria, com a Academia, né? Assim, ainda tem hoje quando você 

vê os parques tecnológicos, você consegue reconhecer de fato um incentivo ali, até 

recursos públicos. Então, eu sinto assim, a iniciativa Pública funciona, faz bem esse 

casamento aí com a Academia, mas ela não sabe triangular, muito menos trazer a 

sociedade pra junto, né.  Então o grande benefício desses eventos é esse, você colocar 

todos os interessados na mesa e fazer com que todo mundo efetivamente trabalhe junto 

em prol de um bem comum, é disso que a gente tá falando, né? A gente quer, 

especialmente a gente, trabalhe para o desenvolvimento de um Rio melhor e aí a gente 

vai entrar em contato com os parceiros que forem necessários para fazer isso. É claro 

que hoje existe uma descrença muito grande, uma desconfiança muito grande na 

inciativa Pública, né? Então, muitas vezes, as pessoas procuram muito mais a gente, que 

é uma instituição que representa a iniciativa Privada. Então, talvez, agora, seja até mais 

difícil ter a iniciativa Pública, mas o mais importante de você ter todo mundo junto é de 

fato criar algo que seja relevante pra todas essas esferas, né? E aí sempre, só 

adicionando alguma coisa que você disse, é trazer a sociedade, que sem ela você não 

consegue ter a noção real das necessidades de uma cidade, de um estado, de um país.  

 

P: E você observa alguma desvantagem no evento que englobe esses três 

setores? 

X: Não. Eu te diria que a única desvantagem talvez seja o medo da 

desorganização do evento, em ter manifestações contra a iniciativa Pública. Isso é o que 

a gente vê muito. A gente vive isso na pele. Então, é claro, que se você tem algum 

representante público, alguém vai pegar o microfone, seja na hora das perguntas, seja na 

hora da palestra, pra criticar, criticar alguma ação pública, então assim, não vejo 
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nenhum. Inclusive, até assim, pra mim, na minha visão, isso não é um problema, na 

verdade é até a oportunidade para a abertura de diálogo que muitas vezes não se tem 

com a iniciativa pública. O diálogo ele é muito fechado. Então, em eventos como esse a 

gente tem até a oportunidade de começar a criar algum tipo de, apesar de que, o diálogo 

ele fica muito fechado ali, a pessoa necessariamente vai dar uma fugida pela tangente, 

mas talvez essa seja a única desvantagem mais para a organização do evento que tenha 

um certo receio daquilo ali fugir um pouco ao seu controle, mas só isso. Fora isso, 

nenhum. 

 

P: E pra você, os eventos que você já foi, no Rio de Janeiro, qual foi o melhor 

evento que você já participou? Que você considere desses aí que você falou. Ou de 

outros. 

X: A gente organizou esses aí... 

P: Não necessariamente esses, pode ser de fora... 

X: Olha, hoje a gente tem muitas, muitos eventos Acadêmicos sobre a Indústria 

Criativa, que eu tenho gostado muito. 

P: Você lembra alguns que você foi? 

X: Então, já fui na UFF, na Unirio, na UFRRJ, a própria PUC faz, mas de uma 

maneira um pouco mais, vamos dizer, tímida. Já estive na ESPM, não me lembro 

exatamente o nome do evento. Então, assim, eu gosto muito dos eventos que são 

Acadêmicos porque pra gente é muito interessante estar perto da Academia e ver como 

a Academia trata hoje esse tema. Eu gosto muito, eu gosto muito de um evento que está 

acontecendo agora, mas que em 2014 não existia, que é o Colabora América, por 

exemplo. Eu gosto muito de um evento que começou esse ano que é o Rio.Futuro 

também, que tem uma pegada bem de Indústria Criativa. Quais outros? Eu gosto 

também, ano passado a gente foi ao MECA Inhotim que foi super legal também, São 

Paulo também tem alguns eventos interessantes de Indústria Criativa, o Porto Digital 

também faz, mas aí vou te falar um nome que nem me lembrei. Eu não lembro dos 

nomes, porque são todos muito parecidos. 

P: Não tem problema... 

X: Semana da Criatividade. Mas assim, a gente tem participado bastante e fico 

feliz em ver que eles estão cada vez mais numerosos, o mesmo, assim. Mas talvez eu 

destacaria esses dois eventos que estão pintando com mais força, que é o Colabora 

América e o Rio.Futuro, são os eventos mais novos que talvez em 2014, 2016 não 
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existiam. Tem também o Wired, que é um evento que eu acho super legal, que vai 

começar agora, o desse ano e as próprias semanas que você falou. Semana de 

Arquitetura que vai falar, mas assim, Semana de Designer eu também acho super 

importante, porque o Designer não é como Arquitetura, o Designer ele é transversal, ele 

de fato cabe ali em qualquer setor produtivo. Mas é isso, difícil dizer um específico. 

Talvez eu elegeria mais o Rio.Futuro como uma aposta e o Colabora América como um 

grande incentivador dessa, dessa missão de trazer a sociedade mais para perto. 

 

P: Maravilha. E por último. Você reconhece o Rio de Janeiro como uma cidade 

criativa? 

X: Sem dúvida. Essa é uma discussão que a gente tem sempre, na verdade. É 

muito difícil também você determinar o que é uma cidade criativa e o que não é, mas 

assim, a gente tem uma, uma... Aí eu vou por dados, meus argumentos mais técnicos. A 

gente tem uma concentração enorme de profissionais criativos aqui, a gente tem uma 

concentração enorme também de empresas criativas aqui dentro, o mapeamento traz 

isso. Mas além disso, a gente tem uma capacidade de se reinventar e de se renovar que é 

muito grande. O que a gente tá passando aqui agora, sem dúvida, em relação ao que tem 

acontecido, nossos governadores sempre presos e tal, o Carnaval. Não tem como você 

dissociar o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval é uma representação gigantesca 

dentro da Indústria Criativa, move milhões. E por mais que tenha acontecido até hoje de 

uma maneira informal, é uma informalidade que tem uma organização assim, 

inacreditável. Então, tem o Carnaval, que é assim, pra mim, a própria força que a gente 

tem na música, a música, a bossa nova, tudo o que a gente, o próprio samba, né? Tudo o 

que a gente conseguiu criar aqui. Então, eu diria assim, a minha visão de cidade criativa 

é de uma cidade propicia ao desenvolvimento da criatividade, eu acho que a gente tem 

isso, não só as nossas belezas naturais, mas muito pelo nosso povo, né? Porque eu acho 

que as cidades são feitas de pessoas e nosso povo é muito criativo, muito. Na verdade, 

todos somos, a gente sempre diz isso. Existe um pouco essa visão de “o cara é criativo, 

mas eu não sou”, não é isso. Criança é o ser mais criativo do Universo, ao longo da vida 

é que a gente vai começando a se tolir, a criar certos limites e vai deixando isso de lado, 

começando a se enquadrar um pouco em certos padrões. E eu acho que aqui a gente tem 

conseguido manter um pouquinho dessa faísca mais, mais lúdica, vamos dizer assim, 

que permite que a criatividade aflore. Então... a pergunta era se eu considero o Rio uma 
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cidade criativa. Então, considero, talvez a mais criativa do Brasil. É claro que eu falo 

isso, eu sou carioca, né, fluminense, mas... 

P: Lá fora? 

X: Mas lá fora, a visão... 

P: A visão que as pessoas têm? 

X: Sem dúvida e isso eu posso falar de carteirinha, viajei muito aí vendendo o 

Rio de Janeiro e sem a menor dúvida. Quando se pensa o Rio... Na verdade quando se 

pensa o Brasil lá fora, se pensa o Rio de Janeiro, sem dúvida. Prova disso é a gente ter 

sido aí sede das Olimpíadas e a Copa, boa parte também ter rolado por aqui, mas sem 

dúvida. A visão internacional mais do que qualquer outra. E quando você pensa estado 

do Rio também você tem Paraty, você tem a região Oceânica, sabe, então, de fato, nós 

somos uma cidade criativa.  

P: Maravilha. 

X: Um estado criativo. 

P: Obrigada. 

X: Nossa, quando eu começo a falar eu percebo que eu falo muito. 

P: Não, tá ótimo.  
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APÊNDICE F  – ENTREVISTADO(A) E  

 

XXXXX: Das pessoas que você entrevistou, só antes da gente começar, mais 

formalmente, eu não sou, ou não tenho sido a pessoa que participa desse tipo de evento, mesmo 

conferência, da área da Economia Criativa apesar, de claro, sendo uma  XXXX, pesquisando a 

área de Publicidade, seria até interessante. Mas a ligação que eu tenho com a Economia Criativa 

hoje é em função da área que a gente trabalha lá XXXXXX. Então, eu posso te falar muito mais, 

sobre a área, digamos, muito mais academicamente, vamos dizer assim.  

  

Patrícia: Você é XXXXXXXde Economia Criativa XXXXX? 

X: Isso, o que acontece, lá na XXXX você sabe, né... A gente é dividido por área de 

conhecimento, a nossa área de conhecimento, que ainda em alguns sistemas XXXX tá 

Comunicação e Artes, se tornou, por esses motivos, inclusive que você está estudando, bem 

óbvios, área da Indústria Criativa e da Economia Criativa.  

 

Patrícia: E eles englobam XXXXXXX? 

X:  Lá, 14 cursos, que vão desde da Arquitetura e Urbanismo, até Fotografia...  

P: Produção fonográfica?  

XXXX: Produção fonográfica até os que são Graduação Tecnológica, Eventos, 

Produção Cultural, Cinema, Publicidade, Propaganda, agora Gastronomia, Arquitetura e 

Urbanismo... Enfim, você junta galera que trabalha com a área de Comunicação e Artes. Todos 

os Designers, Produção de Produto, Designer Gráfico, Designer de Interiores, todo mundo nesse 

pacote, da área da Indústria e da Economia Criativa. Por quê? Porquê exatamente a intenção era 

você poder criar uma inter-relação entre os cursos, não fazer com que eles cada um seguisse o 

seu caminho, sabendo que eles podem estar trabalhando, criando e tendo professores em 

comum. Juntos e em comum. Então ficou um pouco essa ideia da área. O que a gente já fez, 

além... 

 

P: Quanto tempo você está nesta área, coordenadora dessa área?  

X: 2015, então tem uns dois anos e meio. É, foi março de 2015 que eu comecei. Então, é 

por aí... 

 

P: O objetivo seria uma pessoa responsável por integrar?  

X: É, eles não têm. Porque o que acontece, falando de novo, cada área de conhecimento 

tem o seu coordenador que pensa a área dentro da XXXXXXXXXXXXXXa gente conhece 

como XXXXX. A XXXX, ela abrange o estado do Rio de Janeiro. Então, o coordenador da 

área, digamos, do Direito, da Saúde, das Licenciaturas ou das Engenharias e Tecnologia e uma 
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Indústria Criativa. Ele trabalha pensando a área e os cursos da área. Por exemplo, Direito é 

muito grande, então tem a área de Direito, é um curso só, só que o curso e esse coordenador de 

área tem não sei quantos mil alunos.  

P: De Publicidade... 

X:Então merecia, merecia uma coordenação só para o curso de Direito. Mas a área da 

Indústria Criativa, como eu te falei, são 14 cursos, porque tem cursos que tem, sei lá, mil 

pessoas e outros cursos que tem, sei lá, como em Publicidade que tem mil alunos só, de repente, 

só no Tom Jobim. Então, assim, a divisão foi mais ou menos essa. Então a pessoa que é o 

coordenador da área, que não sou eu, é um professor da Arquitetura, chamado XXXX Ele cuida 

de todos esses cursos no estado do Rio de Janeiro, entendeu? E o que é cuidar desse curso? É 

cuidar academicamente, é cuidar dessa interseção entre áreas, é cuidar na seleção dos 

professores, é cuidar como negócio, naXXXX a gente tem esse viés. E aí, essa pessoa tem uma 

assistente, digamos assim, tem uma coordenadora adjunta, que essa sou eu, na área da Indústria 

Criativa. 

 

P: Perfeito... 

X: Mas a gente é da XXXXX e a XXXXX faz parte da Estácio de Sá, da Estácio S/A 

que é na nossa área XXXXXXXXXX. Ela é da área, diretora nacional dos cursos da área da 

Indústria, Economia Criativa. Ela, , faz a mesma coisa que o XXXXXXXXXXXX, entendeu? 

Ela tá interessada, ela é XXXXXXXXX responsável pelo curso de Designer de Moda em Belém 

do Pará, por exemplo ou pelo de Publicidade, em Santa Catarina. Falando da minha rotina e da 

minha atividade aqui, o que a gente já fez pela área, além de trabalhar, XXXXXXXXX, uma 

rotina mais, digamos, acadêmica, a gente já fez alguns eventos. Porque cada, cada curso, você 

sabe também, tem as suas Semanas. Tem a Semana do Designer, Semana da Fotografia, Semana 

do Cinema, tem a Semana lá de Comunicação, etc. E a gente já fez no ano passado, esse ano não 

rolou, a XXXXXXXXXXX Indústria Criativa e a gente colocou numa mesma, no mesmo 

formato, com... 

 

P: Que ano foi isso? 

XX:Uma área inteira, em XXXXX, de manhã até de noite, palestras manhã e noite e 

oficinas a tarde, onde a gente juntou, né, nas palestras, a gente juntou na mesma mesa pessoas 

das mais diversas áreas, né? Para discutir justamente os caminhos, de como isso pode ser 

interessante, juntar, como dá pra trabalhar Fotografia com a Arquitetura, ou Designer de Moda 

com Jornalismo, entendeu, você consegue o Cinema com Produção Fonográfica. O mais 

interessante foi que sem a gente pensar muito no tipo de interlocução, digamos, por exemplo: 

“Chama a Patrícia porque a Patrícia trabalha com Eventos e Eventos tem essa experiência”. E aí 

você bota um arquiteto, botou um cara da produção fonográfica e rolou uma conversa de fato 
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conseguir, deu liga, porque a verdade é: não faz muito sentido você trabalhar com cursos 

estanques. Faz sentido você ter essa interlocução. Profissionalmente, a gente... 

  

P: Quando foi? Ano passado, 2016? 

XXX:Isso, a Jornada da Indústria Criativa. Se você entrar no Facebook, a gente fez um 

Face e aí, Jornada da Indústria Criativa, não é XXXXXX, nem nada, porque a Estácio tem esse 

porém, de ficar colocando o nome dela em tudo, mas é Jornada da Indústria Criativa. E você 

dando um pagedown, você vai vendo o que aconteceu. Porque atualmente a gente usa o site, a 

página da Jornada como se fosse meio que uma página da Indústria Criativa, de repente vai ter a 

Semana de Comunicação, lá, agora, você dando um pagedown você vai ver as pessoas quem 

foram convidadas... 

 

P: E como vocês fizeram a seleção das pessoas convidadas? Quem ajudou nessa 

seleção, como foi, teve um comitê? 

XX:Patrícia, na verdade, isso ficou sob a minha responsabilidade e meio que trabalhei 

sozinha nisso, mas não chamando todo mundo. Porque a gente definiu cinco campi, então teve 

Niterói, João Uchôa, Tom Jobim, Friburgo e Petrópolis. Friburgo e Petrópolis trabalharam de 

uma forma bem independente, inclusive em Friburgo, ou será que foi Petrópolis, nem foi uma 

Jornada, foi assim, acho que foi Friburgo, não tinham curso de manhã, então eles fizeram uma 

coisa meio tarde e noite, adaptaram o modelo, digamos assim. E chamaram pessoas de lá pra 

pensar o mercado, local. 

P: Local... 

XX:XXXXXXXXXXXXXXXX eu tive bem próximo da sugestão dos nomes, da 

escolha, não sei o que. E contei com a XXXXXXXXX de cada lugar, mas a marca, toda a 

programação visual, foi desenvolvida pela galera de Designer Gráfico, exatamente, para eu já 

começar dali a pensar como as coisas podem estar juntas, podem ser trabalhadas de maneira 

bem próximas. O pessoal de XXXXX e do XXXXX fez a cobertura, então você vê que a coisa 

toda de Fotografia a galera da Fotografia que fez, a cobertura o XXXXXX fez, então você vê 

que só aí que já dei quatro cursos que são da mesma área e que trabalham juntas, né. Então, não 

houve muita essa questão do comitê. Isso foi muito internamente, a gente foi se falando e lá em 

Niterói a Fabíola na XXXXX, a Cláudia Miranda, acho que ainda não era o XXXXXXXXXX, 

não lembro agora quem , enfim, a Cláudia XXXXXX.  

 

P: E o objetivo, assim, teve um objetivo ou foram vários objetivos com esse evento? 

XX:Não, o evento em si, o objetivo dele era exatamente se estabelecer como uma área 

da Indústria Criativa que tem, o mercado que pensa a Indústria, que pensa essa articulação. 

Porque muito do que se coloca hoje como mercado não diz totalmente respeito a aquele curso 
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que você fez. Acho que no caso da Economia Criativa a gente tem um pouco isso. Você pode 

ser publicitário e trabalhar com eventos, você pode ter uma formação de  eventos e ser  

fotógrafa, ser arquiteta e trabalhar com designer de peças ou você é arquiteta, mas tem um 

escritório junto com designer, então, não é assim,  tipo como Medicina que você pode ser 

médico e contador, ou você vai ser médico, ou você vai ser contador. No caso da Industria 

Criativa eu acho que até... Como o que dá liga é a criatividade, é ser inovador, você pode ser 

inovador na Arquitetura, no Designer, na Foto, no Cinema, na Produção Fonográfica,  entendeu. 

A ideia era estabelecer como área, sabe?  E colocar as pessoas em contato, né. É você saber que 

é um aluno de Cinema e  pode trabalhar com outra coisa, você pode ser diretor de arte no 

Cinema, por exemplo, entendeu.  

 

P: Como foi feita a divulgação desse evento? 

X: Bom, em se tratando de um evento dentro de uma perspectiva acadêmica, de 

funcionar dentro da Estácio, que não era aberta ao público, não sei o que, não sei o que. 

P: Ah, não era aberto ao publico? 

X: Não, a gente usou os canais da XXXXXX, 

P: Os alunos... E você teve algum objetivo de unir o Setor Público,o Setor Privado e a 

Academia? 

XX: Não. A gente não pensou nisso. Na verdade, era um foco, bastante focalizado nas 

possibilidades que a gente tinha ali de dizer para o XXXXXX que ele ter escolhido a 

Publicidade não impede dele querer fazer Fotografia, por exemplo. Entendeu, eu acho que isso é 

um negocio assim, que ... Bom, eu sou há 17 anos professora, você também tem essa carreira, 

então, a gente sabe que o aluno chega pra gente e diz: “Aí professora, tô tão desanimado. Porque 

eu não quero fazer, por exemplo, não sou criativo, o que vou fazer em Publicidade se não sou 

criativo, não dou pra direção de arte”. Pow, tem tanta coisa que você pode fazer... 

P:São tantas possibilidades né... 

XXX:Entendeu? 

P: De ser produtor, de querer fazer Cinema, de Rádio... 

XXX:Tem que ser criativo somente nesse sentido da criatividade. Você pode ser 

criativo em Mídia, como Atendimento, com Venda, Planejamento... 

P: Com Eventos. Com produção de tevê, produção de rádio,  

XX: Muita coisa... 

P: Eles não pensam muita das vezes o que está fazendo... 

X: Exato. Então a ideia, um pouco da ideia da Jornada, foi mostrar um pouco isso, 

entendeu. Que há essa transição e essa interlocução  que eu falei. Há pouco eu falava de 

produção, não só de conteúdo, mas também possibilidade de carreira, de você trabalhar junto. 

Porque, por exemplo, a Produção Fonográfica ela trabalha muito com a produção fonográfica 
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pra Cinema, entendeu. Todo filme tem a parte do som, mas quando você entra para fazer 

Produção Fonográfica você só tá pensando, sei lá, em trabalhar numa gravadora. É muito 

limitador isso. Então, a ideia da Jornada foi isso, foi dizer: “Mas olha, esse cara aqui trabalha  

com Cinema, mas é som, ou direção de arte como falei, ou designer. Você pode fazer Designer 

de Moda e trabalhar com figurino”. 

 

P: Com certeza... Dentro da XXXXXXXXX esse foi o único evento que vocês 

organizaram? 

X: Foi. Porque a ideia de Industria Criativa quando... Agora é Economia Criativa, 

nacional, que é a XXXXX, é coisa de dois, três meses, sei lá, seis meses no máximo, que mudou 

o nome. E mudou o nome porque nos não aceitamos o outro, isso foi meio termo ... Quando eu 

entrei, quando eu entrei, março de 2015, ainda era Comunicação e Arte. E na época o nosso 

diretor, xxxxxxx ,vice reitor de Extensão, tinha um nome desse tamanho, que era o Cadu, ele... 

Eu dizia muito para o Cadu; “Cadu, por que não Industria Criativa,tal?”. E ai ele topou e 

colocou como então. Essa mudança foi  de baixo pra cima, digamos. XXXXXX mudou para 

poder mudar depois nacionalmente. E foi uma coisa bem bacana no sentido de que agora tem 

até um curso, que ainda não abriu turma porque é recente, mas de você trabalha na XXXXXXX, 

você trabalhar com Industria Criativa. Não é Mestrado... 

 

P:Uma pós? 

X: É um curso lacto sensu, um MBA vamos dizer assim. Eu acho que é assim que 

chama, uma pós. Então, você vê que é um negocio que veio de cima pra baixo, mas que esta 

dando resultado, porque eles estão mudando o nome das áreas. 

P: Entendi.  

X: Eles estão dando importância. 

P: É, começou-se a se falar em Economia da Cultura, depois Economia Criativa, 

Industria Criativa... 

X: É, eu sempre ouvi Economia da Cultura no governo, que eu conheci. 

 

P: É, Economia da Cultura veio antes, né? E quais as vantagens que você observa  num 

evento que engloba os três setores. Que engloba o Setor Público, o Setor Privado e a Academia, 

se a gente for falar de Economia Criativa. Você vê alguma vantagem? 

X: Patricia, eu nunca tinha pensado sobre isso. O que eu acho, de uma forma geral, tudo 

que junta esforços de forma positiva para o crescimento de uma área, desenvolvimento de uma 

área, vai sempre ser legal, sim. E eu gosto da perspectiva da Academia estar envolvida porque é, 

também falando de uma forma geral, não necessariamente dessa área que você está  

pesquisando e a gente tá aqui conversando sobre, mas de uma forma geral, as políticas públicas 
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são pensadas pela pessoa do gabinete, que não necessariamente por ter uma carreira política, ele 

não é necessariamente da área que a politica publica esta sendo desenvolvida . Por que estou te 

falando isso? Porque isso atrapalha ás vezes a maneira como as coisas são pensadas, porque 

você não tem a expertise da área, entendeu. Porque não é só a questão da expertise da área e tal, 

não. As vezes você precisa do estudioso do assunto para te falar tecnicamente como aquilo se 

dá, ao lacto sensu que o consumidor espera, o que o cidadão bababa... Você tem uma área de, de 

cobertura ali que o técnico ou a pessoa que fez carreira politica não tá relacionada, por mais boa 

vontade que tenha. Então o fato da Academia estar envolvida, eu acho interessante de uma 

forma geral, ter sempre pessoas estudiosas no assunto que vão poder contribuir não com esse 

lado teórico chato e tal, mas com estudos que estão sendo feitos, pesquisas que estão sendo 

feitas no âmbito das universidades e institutos de pesquisas que podem ajudar na hora da 

decisão, que as vezes ficam esquecidas. 

P: Na área... 

X: Pois é, a gente é da área não só da Economia Criativa, mas especialmente 

Publicidade, a gente sabe quantas  pesquisas são feitas para a tomada de uma decisão mais 

eficiente e como isso é feito. De uma forma geral, e eu tava contando pra você que eu tenho ido 

nessas conferências e tem gente assim... A última agora que tinha mais, maior número de 

participantes, tinha 180 pessoas de 40 países. E você percebe ao conversar, nas palestras, 

apresentações, que essa questão das politicas publicas que não consideram os pesquisadores, 

Academia, na tomada de decisão é uma coisa do mundo, entendeu? (riso) Não é só daqui. Então 

tô te falando assim, mesmo da forma geral, respondendo a sua pergunta, eu acho muito legal se 

você é, conseguir uma prática mais recorrente, assim, prática, mais comum, juntar as três 

pontas. Porque obviamente o Poder Público, ai na cidade do Rio de Janeiro ou qualquer cidade, 

o Poder Público tem, é quem manda, vamos dizer assim,  ele que detêm a cidade na mão, no 

entanto, falando mais especificamente do Rio de Janeiro, ele não tem as condições pra fazer. E 

ai estou falando não só de recursos financeiros, como também de pessoas, né, e ai a Iniciativa 

Privada pode estar fazendo uma parceria bastante interessante nesse sentido e ai, você junta a 

Academia pra você ter aí as pesquisas, os estudos, né? A ideia de você poder contribuir com 

conhecimento e não só a coisa pratica, né. E portanto, seria, de uma forma geral, maravilhoso e 

falando agora como carioca, ai sim seria maravilhoso, porque a gente tem uma cidade cuja 

vocação é essa,  é o turismo, é o serviço, é o desenvolvimento 

P: Ser criativo? 

X: E de repente a gente ta ai nesse momento lama, entendeu. Que mesmo em grandes 

eventos que a gente teve, ao invés de ajudar, as vezes, sob certo aspecto, a gente deu um passo 

atrás. Então, eu acho maravilhoso sim se essa sua iniciativa de estudar e produzir algo, que é o 

foco do Mestrado Profissional, que mesmo numa pequena escala, visto que vai ser pela ESPM, 

que comece, inaugure, um movimento de juntar as três... Nossa, maravilhoso. Vida longa. 
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P: Ta ótimo. E você observa alguma desvantagem de unir os três setores? 

X: (pausa) Olha, desvantagem, eu acredito,como eu falei, pode ser interessante. Agora 

não sei, e pensando nisso agora,  não sei se da pra juntar sempre, né. Não sei se os interesses de 

mercado são sempre os mesmos, mesmos interesses que a Academia, que as Politicas Publicas... 

Acho que a Academia em um certo horror ao Mercado, tem um momento de separar as arestas 

também. 

P: Então você acha que a Academia, não entendi, desculpa... 

X: É... o que eu quero dizer é o seguinte; de uma forma geral, especialmente o ensino 

público, por razões óbvias, ele não esta fazendo parceria com empresa, de uma forma geral, 

entendeu? Você não vê, sei lá, uma pesquisa... Eu acho que isso é mais fácil acontecer na 

ESPM, na Estácio, na PUC, na FGV, do que você ver na UERJ, fazendo uma pesquisa junto 

com a Coca Cola. Não vai rolar, entendeu? Talvez ate por questões estatutárias, de Estatuto de 

Universidade Publica e não sei,pelo que rege e não sei ... É difícil juntar. Então, talvez, assim, 

pra juntar, precise regulação, precise, como a gente vai fazer pra não , enfim, não entrar ou não 

deixar, não ofender, alguma lei, sabe.  

P: Algum preconceito? 

X: Não é só isso. Tô falando assim... Eu não sei se a UERJ ou UFRJ, uma Escola X da 

UFRJ, pode fazer parcerias com empresas do mercado. Eu não sei se legalmente isso é possível. 

P: Você diz legalmente... 

X: Então, talvez, isso pode ser considerado, não uma desvantagem, mas um problema a 

ser resolvido. Como a gente faz um contrato que permita que, por  exemplo, a Escola 

P: Coca- Cola? 

X: Comunicação Social da UFRJ seja parceira da Coca-Cola, também só como 

exemplo... 

P:Entendi... 

X:Num evento que também tá juntando, sei lá, a Secretaria de Meio Ambiente, de 

Cultura. Eu não sei  se isso pode ser feito. Então, assim, exige regulação talvez, exige um 

contrato, exige você colocar no papel um acordo, vencer, talvez, barreiras legais. E ai não posso 

dizer se isso é uma desvantagem, mas acho que isso é um problema que precisa ser pesquisado e 

ver se rola. Porque se você fizer isso na XXXX, na XXXXX na XXX, na XXXXX, vamos lá... 

P:  Feito na Gênesis, da PUC... 

X: Vai rolar. Eles estão interessados em se destacar, nos negócios. Mas eu não sei se 

mesmo na UFRJ, pra usar como exemplo, sei lá a Coppe ou a Coppead, tão tranquilamente 

fazem eventos, não na área da Economia Criativa, mas nas áreas das Engenharias, das 

Tecnologias e da Inovação, se precisam contrato. A Coppe tá lá, a Petrobras tá lá, que é uma 

empresa mista, governo, mas nem tanto. Então, como isso é feito, que tipo de ação ocorre? 
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Então, não posso te dizer, mais uma vez, que isso seja desvantagem, é uma coisa que tem que 

ser pesquisada.  

 

P: Tá ótimo. Qual foi o melhor evento que você já participou no Rio de Janeiro que 

você considere que foi o melhor evento de Economia Criativa? Você já participou de eventos de 

Economia Criativa? 

X:O que você esta dizendo, o que você esta chamando de evento da Economia Criativa? 

P:Tudo. Qualquer evento, qualquer área dessa, que englobe ai os setores que a Estácio... 

M.A: Quais? Fala ai um exemplo. 

P: Arquitetura, Publicidade, Artes, Produção Fonográfica, Música, Eventos, todos esses 

setores. Eu vou falar um evento de Economia Criativa que eu achei demais. Um evento fora do 

país... 

X: Deixa eu te falar uma coisa que eu acho. Quando a gente fala em evento de 

Economia Criativa eu estou falando de um evento em que vários setores  da Economia Criativa 

estão juntas. Então, assim, de repente eu não chamaria de, para falar como carioca, esse último 

Rock in Rio, um evento de Economia Criativa, minha opinião. Porque ele esta trabalhando, 

mais diretamente direcionado a show de musica. 

P:Isso...  

X: Não diria “Ah, Copa do Mundo...”,  mas um mega evento esportivo. 

P: Isso... 

X: Falando em Economia Criativa de uma forma geral, eu acho que a gente tem... 

P: Palestra, convenção, congresso, alguma coisa que você tinha... 

X: Tem eventos interessantes, que são hoje  no Rio, que trabalham, movimentam um 

pouco a economia, mas são pequenos. 

P: Aham. 

X: Que são os eventos que estão trabalhando mais com essa ideia de você localizar as 

ações na vizinhança, uma Junta Local, esses eventos de moda e gastronomia, música, narã narã 

que são menores, na Marina, no Jockey, na Lagoa, tem uns de foodtruck que rolam outras coisas 

também. Então acho que esses eventos são pequenos, mas que reforçam , ao menos na periferia, 

né? Você vê muita coisa no Parque de Madureira, que ai, eu particularmente, não sou uma 

frequentadora assídua, eu moro mais na Zona Sul, então eu estou mais para esse lado de cá... 

P: Tem a Feira das Yabás também... 

X: Pois é, que esta perdendo o patrocínio da Prefeitura, razões óbvias, mas, que eu  

acho, que cumprem o seu papel  do agito dessa economia local, criativa local. Então eu, não é 

nada grande que você possa dizer: “Ah, nossa, foi uma experiência incrível que  eu vivi e não 

sei o que”, mas que eu acho importante ter e importante ir. Você vê que hoje marcas que estão 
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em shopping, começaram la na Babilônia, né. Senão me engano, a própria Farm que hoje é 

bastante... 

P: Começou lá. 

X:Pois é, começou lá. Entre outras, né? Me veio a Farm aqui na cabeça, mas são várias.  

P: Como é aquela? Espaço Fashion... 

X: Pois é, Espaço Fashion, as de biquíni, que é uma coisa da Economia da Moda bem, 

Via Mia . Então, você tem varias e é isso que eu estou falando, entendeu? Eu acho importante 

em se tratando do perfil da cidade do Rio de Janeiro, da situação que a gente vive hoje, eu acho 

importante a força desses pequenos , pequenos assim, eventos da Economia Criativa, que 

localizam os esforços, sabe? E que dão essa força para pequenos produtores locais e tal. Por que 

o que que ta acontecendo? Que eu tenha lido, é que é no momento da crise que a Economia 

Criativa ganha força no sentido de muitas pessoas acabam voltando aos suas, suas fichas, suas 

possibilidades, de trabalho, de ganhos, de crescimento, nesses setores. Porque mais uma vez  é 

difícil; “ah, perdi o emprego vou fazer Medicina. Não né?”. Mas; “eu perdi o emprego, vou 

trabalhar em evento, vou fazer produção, ou vou fazer bolo”,você... 

P: Fazer casamento. 

X: Vou  vender brigadeiro, entendeu? Você acaba , que nesse viés pequeno do que seria 

a Economia Criativa, esse olhar pro micro, esses eventos que trabalham com a Economia 

Criativa localizada, menor, da vizinhança, que trabalha com os pequenos produtores locais, não 

sei o que. Eu acho bacana. E acho bacana de novo tanto ter quanto ir lá, entendeu, então pra 

mim são importantes. É mais importante até do que, pensando mais numa perspectiva de longo 

prazo, é melhor que uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo gerou muito trabalho, mas 15 

dias, 15 dias antes, 15 dias depois, um ano antes, um ano depois... 

P: Não tem continuidade, né? 

X: De repente, a gente acabou de dar alguns exemplos de marketing que começaram na 

Babilônia e agora estão aí, super bem, shopping, internacionalmente, algumas delas conhecidas 

até fora do Rio  e do Brasil. Então, acho isso a longo prazo, legal.  

 

P: Você lembra-se de algum evento que você já foi, tipo na Firjan, algum museu, algum 

seminário, algum congresso que falasse sobre Economia Criativa? Você já participou de algum 

evento de Economia Criativa além desse evento específico da Estácio? A Jornada Criativa... 

X: Na Firjan? 

P: Na Firjan, em museu... 

(silêncio) 

 

P: Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a sua experiência profissional. 

A sua formação, onde você já trabalhou, onde você dá aula, o seu Mestrado, seu Doutorado... 
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X: Então, eu fiz Publicidade na PUC e... Eu entrei para fazer Publicidade, pra ser, pra 

trabalhar em Criação, pra ser mesmo, eu desenhava, eu escrevia, não sei o que, então eu queria 

fazer Criação. Eu entrei na faculdade e a única coisa que eu não fiz na vida foi Criação, porque 

na faculdade eu descobri outras possibilidades de ser criativo, né, isso que a gente tava falando. 

E depois, assim, migração direta eu fui pra Marketing, porque eu... Meu primeiro trabalho com 

Publicidade e Propaganda foi na RPTC, mas eu me sentia muito na ponta lá do processo e 

perdia tudo e tinha acontecido tudo antes. E essa ideia de ver o que tinha acontecido antes pra 

gente parar, pra fazer aquele filme, aquele comercial daquele anúncio, daquela marca, daquele 

jeito, aí eu migrei pra Marketing, que eu acho que é onde as coisas, enfim... É o que cofre uma 

empresa, na pesquisa, na empresa, pensar o consumidor, etc, etc. Eu trabalhei muito tempo 

nisso especialmente no varejo, tive uma passagem breve de um, dois anos numa telecom aqui no 

Rio, morei um ano fora, um ano sabático assim, morei em Brasília trabalhando com varejo e 

shopping center, eu morei em Brasília, morei em Belo Horizonte. 

P: Trabalhou em que shopping? 

X: Nos da Multiplan. Eu fui gerente no MarketPlace, aqui na Barra, trabalhei em São 

Paulo, trabalhei em Brasília, Park Shopping, enfim, fiz carreira na Multiplan. E aí, num certo 

momento, uma amiga minha, já no Rio, começou a pedir pra substitui-la dando aula na Estácio. 

Ela dava aula na Estácio, ela tava na Cultura Inglesa como marketing da Cultura Inglesa num 

momento em que a Cultura tava expandido, assim. E ela viajava muito e ela me pediu pra 

cobrir. E eu acho que eu tinha trabalhado com ela em shopping, aqui no Barra Shopping, e a 

disciplina era Marketing no Varejo e eu comecei a dar aula.  

P: Quem é? 

X: A Cristiane. E aí ela percebeu que ela estava faltando mais do que dando aula, aí ela 

falou: “olha, eu vou pedir pra sair”. Era um momento em que a Estácio contratava por prestação 

de serviço, a gente, nem todo mundo tinha a carteira assinada.  Então ela falou “vou pedir pra 

sair e vou falar com a coordenadora pra você ficar no meu lugar” e aí, assim foi. É, é... isso foi 

2000, eu comecei em 2000 dar aula. Eu fiquei grávida em dezembro de 2002, quando a gente 

voltou pra ter aquela reunião que sempre tem em fevereiro, antes de começar a dar aula, não sei 

o que, eu cheguei... Ah sim, não, antes, quando terminou o semestre, a coordenadoria então 

pediu os meus documentos pra contratação e quando eu voltei, três meses depois, eu já tava 

grávida e aí eu falei, era Teresa Ponente, não sei se você conheceu e falei: “tenho uma boa e 

uma má notícia, porque eu tô grávida, superfeliz, mas a má notícia é que eu não vou poder ser 

contratada, né?”. Ela: “como, por que você não vai poder ser contratada?”, eu: “porquê tô 

grávida!”, ela: “não, imagina”. E eu sou muito grata a ela porque o que ela falou, de fato, 

aconteceu. Eu não tava mais em nenhuma outra empresa, a não ser dar aula, que pra mim já era 

uma opção de carreira e de fato, se ela não tivesse me contratado eu teria passado a gravidez 

sem nenhum benefício e ela falou: “não, eu vou te contratar porque eu acho que você tem que 
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ter neném com tudo que você tem direito”. Então foi muito bacana e eu sou muito grata nesse 

sentido porque eu entrei na Estácio. Na minha carteira, por exemplo, está março de 2003, mas 

eu dava aula lá desde março de 2000. Aí, tendo filho e tal, eu pensei: “então agora é hora de eu 

retribuir de fato e mergulhar nessa carreira”. Por que o que acontece?  Com filho, eu pensei 

assim, primeiro eu tava gostando de dar aula, pã pã pã, enfim, mas também, mal ou bem você 

controla seu... 

P: O horário... 

X: Entendeu? Seus horários, você pode dizer que de noite não quer dar aula ou vou dar 

aula o dia inteiro e de noite não, você tem como tentar, não trabalhar sábado e domingo. Porque 

quando eu trabalhei com  shopping, em Marketing de shopping center, não só a gente tinha uma 

escala de plantão, então eu trabalhava de 15 em 15 dias ou sábado ou domingo, como eu 

trabalhava a noite, trabalhava de madrugada, porque os eventos são montados de madrugada, 

então assim, uma vida que com um filho pequeno é difícil, eu falei: “não, não quero isso pra 

mim, vou dar aula e pra dar aula eu preciso me qualificar”, como eu me qualifiquei pra ser 

profissional de mercado e aí eu tentei a primeira vez o Mestrado e não passei, que eu sabia que 

não ia passar, mas enfim, fiz a prova pra ver qual era e aí já na segunda vez, mais preparada... 

Quer dizer, minto. Esqueci uma coisa. Quando eu disse “vou me qualificar, eu falei “então vou 

voltar pra PUC”, que era onde eu queria fazer Mestrado com o professor Everaldo Rocha, então 

assim, “vou voltar pra PUC pra terminar Jornalismo” que eu não tinha feito e era, sei lá, oito 

disciplinas, não, treze. Treze, um número bem preciso e treze disciplinas que eu teria que fazer e 

eu falei: “ok, faço isso em dois semestre. É o tempo de eu estudar pro Mestrado e pronto, estudo 

para o Mestrado e ainda me formo em Jornalismo”, que eu só era formada em Publicidade e 

Propaganda. Esse plano não deu certo porque eu não passei no Mestrado e deixei a monografia, 

que era uma coisa que eu tinha que fazer, então terminei Jornalismo em um ano e meio, estudei 

pro Mestrado, porque eu estudando Jornalismo eu podia ser ouvinte, podia usar a biblioteca, 

porque se eu não tivesse lá, eu não ia e fora mostrar a minha carinha pros professores e etc e 

pronto, deu certo. Eu entrei no Mestrado da PUC, eu entrei em março de... 

P: Ele que foi seu orientador?  

X: Foi. 2008, 2009, enfim, defendi em dois anos, certinho e aí no mesmo ano que eu 

defendi eu entrei no Doutorado. Prestei o exame pro Doutorado, comecei no ano seguinte no 

Doutorado. Mas aí, entre o Doutorado... entre o Mestrado e o Doutorado, eu migrei de área. Eu 

sai da Comunicação Social e fui pra Ciências Sociais, porque o meu Doutorado é em História, 

né, mas aí você sabe, Doutorado a gente vai mais atrás do orientador e dos estudos e pesquisas 

que são feitos, do que efetivamente , pelo menos no meu caso, seguir uma carreira tão linear 

dentro dos seus interesses, assim. Tudo meu é em Comunicação Social e o Doutorado meio que 

fui atrás da orientadora, assim, isso é relativamente comum. E na PUC não tinha Doutorado 



105 

 

ainda, uma coisa meio... ia ter que sair da PUC de qualquer forma, então eu escolhi seguir pra 

História e aí foi isso, assim. 

P: Uma maravilha. Obrigada 

Espero ter ajudado. 

P: Com certeza.  
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APÊNDICE G - APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO EVENTO 

 

 

Congresso de Economia Criativa na Cidade do Rio de Janeiro 

 

Objetivos do Congresso 

a) Criar uma comissão e eleger um representante de cada setor da economia 

criativa para escolha dos conteúdos e eventos dentro do congresso. 

b) Planejar e executar um Congresso no Rio de janeiro que tenha o apoio e 

engajamento  do setores público, privado e acadêmico para discutir a 

Economia Criativa no Rio de Janeiro e no Brasil   

c) Promover debate em diversos formatos dentro do congresso que podem 

ser: Mesas redondas, palestras, conferência, workshops, seminários sobre 

oportunidades, geração de empregos, cases de sucesso nas áreas de:   

Artesanato, Arquitetura, Artes Cênicas, Artes e antiguidades, Cinema, 

Design Editorial, Moda, Música, Publicidade, Software, Software 

interativo de lazer (videogames) Televisão e Rádio.  

d) Discutir quais as conexões necessárias dos três setores que cada área 

acima precisa, e o levantamento dos problemas e oportunidades, para que 

a Economia Criativa gere cada vez mais trabalho e renda no Rio de 

Janeiro e no Brasil.   
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Lista de possíveis apoiadores e patrocinadores 

 

 Itaú Cultural 

 CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil 

 Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 Senac - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercia é uma 

instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade 

 Firjan- Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro  

 IRC – Incubadora Rio Criativo 

 Riotur - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

 Turisrio - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 

 FAPERJ - A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro 

 IED – Instituto Europeu de Design 

 

Empresas 

 Junior Achivement – Programa de educação empreendedora   

 ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro  

 Museu Mar 

 Museu do Amanhã  

 Aqua Rio  

 Porto Digital 

 Accenture   

 Singularity,  

 UBER, 

 Google,  

 You Tube Space 

 Empresas que investem em cultura 
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Comissão que será convidada 

 

Abaixo os Laboratórios do mestrado de Economia Criativa da ESPM que serão 

convidados a participar sugerindo de nomes de palestrantes e convidados para o evento. 

• Laboratório de Cidades Criativas 

https://lcc.espm.br/ 

• Laboratório Economia Criativa, Desenvolvimento e Território, 

https://labeconomiacriativa.espm.br 

• Laboratório de Estudos de Memória Brasileira e Representação 

https://lembrar.espm.br/ 

• Laboratório de Informação, Inovação e Interação. 

http://www.lab3i.espm.br/ 

 

Foram escolhidos alguns setores chaves para criação dos formatos de eventos que serão 

realizados no Congressos. 

Após as reuniões com as comissões é que serão definidos os temas e formatos 

específicos de cada área abaixo. 

a) Entretenimento & Eventos de Economia Criativa      

b) Cultura e Audiovisual  

c) Tecnologia e Inovação  

d) Design e Arquitetura  

 

 

Público-Alvo – audiência 

 

 Setor público ligados à área – Faperj, – Sebrae – Senac - Firjan – Ministério da 

Cultura - Secretaria de Cultura – Secretaria de Turismo 

 Setor privado - Empresários e Executivos  das áreas dos Setores Criativos 

 Discentes e Docentes de todas as Instituições de Ensino Superior da cidade do 

RJ da área de Economia Criativa  

 Sociedade Civil interessada no tema  

 Produtores Culturais e Agências de Fomento  

 Aventura Entretenimento  
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 Mailing List de patrocinadores de cultura no Rio de Janeiro  

 Entidades ligadas aos setores de Economia Criativa  

 

 

Formas de Divulgação 

 

 Assessoria de Imprensa da ESPM  

 Página no Facebook – Página ESPM  

 Atores de Economia Criativa do Brasil  

  Alunos que já fizeram curso na ESPM 

  Mailing para participantes da ABA 

  Mailing de produtores culturais 

  Universidades fora do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro 

  Revistas de Produção Cultural  

  Cursos de Produção Cultural  

  Jornais – Editorias – Cultura e Inovação  

  Sites e Blogs de Cultura  

 Assessoria de Imprensa ESPM  

 Universidades Particulares e Públicas que tenham algum curso de EC 

 Alunos que já visitaram a ESPM para conhecer a escola 

 

 

 

 


