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OBJETIVOS 

I – Estimular a atitude empreendedora de profissionais que atuam nos setores 

criativos. 

II – Capacitar os profissionais e empreendedores para o desenvolvimento de 

competências em gestão com a finalidade de contribuir com a sustentabilidade de seus 

empreendimentos. 

 

 

DESCRITIVO DOS CONTEÚDOS 

- Noções sobre empreendedorismo e empreendimento criativo. 

- Os tipos de empreendimentos criativos (formais e informais). 

- Novos modelos de negócios (novos conceitos e cases de sucesso). 

- O associativismo e cooperativismo e outras práticas colaborativas. 

- Financiamento colaborativo para empreendimentos criativos (crowdfunding, moedas 

criativas etc.). 
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PALAVRAS INICIAIS 

 Para acompanhar essa abordagem sobre Gestão de Empreendimentos Criativos é 

importante ter acompanhado e estudado o material a respeito da Economia Criativa.  

 Para um breve resgate, a Economia Criativa trata de abundância da matéria-prima 

para os bens e serviços criativos como a criatividade e o conhecimento que contribui para “o 

mundo atual da centralidade de intangíveis, qual seja da sociedade em rede + + processos 

colaborativos + riqueza multidimensional.” (DEHEINZELIN, 2013) 

No Ministério da Cultura, definimos Economia Criativa partindo das dinâmicas 

culturais, sociais, e econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, 

distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens e serviços oriundos dos setores 

criativos, caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica. (Plano da Secretaria da 

Economia Criativa - MinC , 2012, p. 23) 

 

Ana Carla Fonseca Reis ressalta as quatro abordagens do conceito de Economia 

Criativa: 

• Indústrias criativas, entendidas como um conjunto de setores econômicos 

específicos, conforme seu impacto econômico potencial na geração de 

riqueza, trabalho, arrecadação tributária e divisas de exportações. 

• Economia criativa, que abrange, além das indústrias criativas, o impacto de 

seus bens e serviços em outros setores e processos da economia e as 

conexões que se estabelecem entre eles 

• Cidades e espaços criativos, por sua vez vistos sob distintas óticas: de 

combate às desigualdades e violência e de atração de talentos e 

investimentos para revitalizar áreas degradadas de promoção de clusters 

criativos 

• Economia criativa como estratégia de desenvolvimento, a partir do 

reconhecimento da criatividade, portanto do capital humano, para o 

fomento de uma integração de objetivos sociais, culturais e econômicos. 

 E para trabalhar nessa “nova” economia, são necessários os empreendedores 

criativos que transformam suas ideias em negócios ou empreendimentos criativos e, claro, 

saber fazer a gestão desses negócios.  

 Vamos iniciar nosso estudo! 
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1. EMPREENDEDORISMO 

 Empreendedorismo é um dos motores fundamentais da economia dos nossos 

tempos. No Brasil, a partir dos anos noventa, a crença no emprego vitalício e na carreira em 

uma só empresa foi sendo abandonada aos poucos por estudantes e trabalhadores. E outra 

realidade veio à tona: a necessidade de desenvolver muitas habilidades e conhecimentos 

para ter um lugar e com sucesso no mundo dos negócios. 

 Empreender, antes de tudo, é saber reconhecer oportunidades, avaliar o valor dos 

negócios (para o mercado, para o cliente), ter ideias e usar sua criatividade para transformar 

oportunidades de negócio com a preocupação voltada a um desenvolvimento sustentável, 

preservando recursos escassos da natureza, protegendo o meio ambiente e reduzindo a 

pobreza. Em outras palavras, o empreendedorismo promove um círculo virtuoso riqueza 

humana – competitividade – riqueza econômica. (DEGEN, 2009; LEITE, 2012) 

 Explorando um pouco mais o tema por sua história, a origem da palavra 

empreendedorismo inicia com o economista francês Jean-Baptiste Say, no começo do século 

XIX que conceituou o empreendedor como o indivíduo capaz de mover recursos econômicos 

de uma área de baixa para outra de maior produtividade e retorno. Anos mais tarde, já no 

século passado, em 1942, o economista austríaco Joseph Schumpeter (1883 - 1950) associou 

o termo a um processo relativo a uma pessoa com criatividade e capaz de fazer sucesso com 

inovações. Um pouco mais adiante, em 1967 com Kenneth E. Knight e em 1970 com Peter 

Drucker foi introduzido o conceito de risco, isto é, uma pessoa empreendedora precisa 

assumir determinados riscos (calculados) em algum negócio. E em 1985 com Gifford Pinchot 

foi introduzido o conceito de intraempreendedor, uma pessoa com características de um 

empreendedor atuando dentro de uma organização (FONSECA, 2010). Ainda segundo o 

autor, uma das definições mais aceitas hoje em dia sobre o empreendedorismo é dada pelo 

estudioso da área, Robert Hirsch. Segundo ele, empreendedorismo envolve pessoas em  

• um processo de criar algo diferente e com valor; 

• dedicação, tempo e esforço necessários; 

• assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e 

• recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. 

 No Brasil, os anos 1990 foram cruciais para que o empreendedorismo tornasse-se 

importante. Após a abertura de mercado promovida pelo governo de Fernando Collor de 

Mello (1990 – 1992), a entrada de produtos importados ajudou a controlar os preços, 

condição fundamental para a retomada do crescimento. No entanto, alguns setores 

mostraram-se incapazes de enfrentar essa competitividade (setores de brinquedos e 

confecções, por exemplo). Diante do quadro nada animador, o País viu-se obrigado a se 

reeestruturar para enfrentar a globalização e a competição com o resto do mundo. 
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Empresas de todos os tamanhos e setores precisaram se rever, se reorganizar, refazer seus 

planejamentos e estratégias se quisessem competir e retomar o crescimento. (MALUF, 2009) 

Os parques tecnológicos e as Incubadoras são criados a partir da década de 1990. 

 

Incubadoras de empresas e parques tecnológicos são entidades promotoras de 

empreendimentos inovadores. A incubadora de empresas tem por objetivo oferecer suporte 

a empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em 

empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura e suporte gerencial, 

orientando os empreendedores quanto à gestão do negócio e sua competitividade, entre 

outras questões essenciais ao desenvolvimento de uma empresa. (ANPROTEC, s.a.) 

 

 

 
 
http://www.arcamultincubadora.com.br/homepa
ge.php 
 

 Incubadoras de tecnologia e 
empreendimentos sociais - EIT e ARCA 

http://www.youtube.com/watch?v=oCWR7IjmCUA  

 

O Escritório de Inovação Tecnológica (EIT) e a 

Arca Multincubadora são duas organizações 

que oferecem apoio e suporte técnico para 

quem quer tocar seu próprio negócio ou 

ideia, em Mato Grosso.  

 

Tecnologia Social é aquela ideia genial que 

surge para resolver um grande problema. 

Geralmente são soluções simples, baratas e 

de fácil aplicabilidade (ou reaplicabilidade). 

Assim como a Tecnologia Social, a Economia 

Solidária considera a cultura e os saberes 

locais.  

 

Os parques tecnológicos, por sua vez, constituem um complexo produtivo industrial 

e de serviços de base científico-tecnológica. Planejados, têm caráter formal, concentrado e 

cooperativo, agregando empresas cuja produção se baseia em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). Assim, os parques atuam como promotores da cultura da inovação, da 

competitividade e da capacitação empresarial, fundamentados na transferência de 

conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a produção de riqueza de uma 

determinada região. (ANPROTEC, s.a.) 

 

Os parques tecnológicos brasileiros são: 

• Porto Digital – Recife (http://www.portodigital.org/)  

• Parque Tecnológico de São José dos Campos (http://www.pqtec.org.br/)  

• TECNOPUC - Parque Científico e Tecnológico da PUCRS 

(http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/inovapucrs/Capa/Tecnopuc)  



Gestão de Empreendimentos Criativos 
Etapa 2 – Curso 1 

 

 
Ministério da Cultura (MinC) 

© Copyright 2013 - Todos os direitos reservados.  

9 

Programa de Capacitação em Gestão de Projetos e Empreendimentos Criativos 

• VALETEC - Parque Tecnológico do Vale do Sinos 

(http://www.valetec.org.br/)  

• PaqTcPB - Fundação Parque Tecnológico da Paraíba 

(http://www.paqtc.org.br/)  

• BH-TEC - Parque Tecnológico de Belo Horizonte (http://www.bhtec.org.br/)  

• Parque Tecnológico de Ribeirão Preto 

(http://fipase.com.br/pt/index.php?option=com_content&view=article&id

=277&Itemid=53)  

• Parque Tecnológico da Bahia (http://www.secti.ba.gov.br/parque/)  

• Parque Tecnológico de Sorocaba (http://www.empts.com.br/)  

 Logo depois, já no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), com o 

controle da inflação e com o ajuste da economia fizeram que o País ganhasse estabilidade e 

respeito no cenário mundial, e esse fato proporcionou o crescimento da economia que 

culminou, só no ano 2000, a geração de mais de um milhão de novos postos de trabalho. 

Investidores estrangeiros voltaram-se para o Brasil com outros olhos e começaram a aplicar 

seu dinheiro; com isso o País apresentou um aumento significativo nas exportações. 

(MALUF, 2009; LEITE, 2012). Esse cenário tornou propício para que o movimento 

empreendedor instalasse-se no cotidiano brasileiro e entidades como o SEBRAE e 

universidades introduziram o ensino do empreendedorismo com propósito de promover o 

desenvolvimento e, por consequência, um crescimento sustentável, a inclusão social e a 

redução de pobreza, objetivos que comungam com os que estão presentes na definição da 

Economia Criativa brasileira. 

 Pedindo emprestado o pensamento de Joseph Schumpeter, sem hesitação, pode-se 

afirmar que o empreendedorismo é que faz com que as coisas funcionem na economia de 

um país. E se pensarmos no Brasil, mesmo com todo progresso que temos acompanhado 

nos últimos anos, nós continuamos sendo um dos países com uma das maiores 

desigualdades de renda do mundo e o fenômeno do empreendedorismo aplica-se bem a 

nossa realidade.  

 Além disso, o empreendedorismo é feito por pessoas que, por sua vez, colocam a 

imaginação e a criatividade para trabalharem em prol de ideias. Mais ainda, de ideias que 

possam dar origem a projetos de criação de negócios com sucesso. E de onde vêm as boas 

ideias? 

 Instigados? Acompanhem o vídeo e perceba que, por trás das (boas) ideias, também 

há um processo:       http://www.youtube.com/watch?v=a1KyeQYit1o 
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Faça uma lista de todas as coisas que gosta de fazer.  

Depois faça o seguinte questionamento: que tipo de coisa você faria, 

mesmo gratuitamente?  

Nesse momento, você pode pensar em sonhos, no que gosta de fazer, 

em ideias, em projetos já realizados e aqueles que nunca foram realizados e em negócios. 

Esse aquecimento vai nos levar a pensar sobre o empreendedor? Quem é? O que faz ou 

deve fazer? Quais as características de um empreendedor. 

 

1.1 Empreendedor 

 “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais” (SCHUMPETER, 

1939, apud DORNELAS, 2001) 

Para traçar uma definição de empreendedor, deparamo-nos que a palavra deriva da 

palavra inglesa entrepreneur, que deriva de outra, do francês antigo, entreprendre, formada 

pelas palavras entre, derivada do latim inter – que significa reciprocidade – e preneur, 

também do latim, que significa comprador. A combinação das duas palavras significa 

intermediário (DEGEN, 2009), que não atende por completo a compreensão do conceito 

empreendedor.  

 O pensamento de Degen (2009) atende bem ao propósito de conceituar sobre o 

que é empreendedor quando fala que é aquele que idealiza, busca os recursos e assume 

todos os riscos comerciais, legais e pessoais de um novo negócio. Ele torna crível, concretiza 

o que idealiza. 

 Dentre as características que envolvem um empreendedor, podemos destacar: 

● proatividade, não espera por outros, porque movimenta os recursos possíveis (e até 

os impossíveis) e faz as coisas acontecerem. 

● motivação pelo que acredita e acredita, antes de tudo em si mesmo. 

● não teme fracassos, pois acredita que um fracasso é uma oportunidade de aprender 

a ser melhor. Mas isso não significa que seja um aventureiro. 

● iniciativa, visto que inicia seus projetos de forma arrojada, assumindo riscos 

planejados. 

● capacidade de liderança e trabalho em equipe,  por acreditar tanto em seu 
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potencial.  

Há ainda outras características que complementam essa definição, são elas: 

• criatividade; 

• capacidade de organização e planejamento; 

• responsabilidade; 

• capacidade de liderança; 

• habilidade para trabalhar em equipe; 

• gosto pela área em que atua; 

• visão de futuro e coragem para assumir riscos; 

• interesse em buscar novas informações, soluções e inovações para o seu negócio; 

• persistência (não desistir nas primeiras dificuldades encontradas); 

• saber ouvir as pessoas e  

• facilidade de comunicação e expressão. 

 

 A Tabela 1 ilustra os papéis que podem ser assumidos pelos indivíduos que querem 

iniciar um negócio próprio. 

Tabela 1 – Papéis do empreendedor ao iniciar um negócio 

Papéis do Empreendedor Atuação Riscos 

Empreendedor 
Empreende (lidera) o 
desenvolvimento do negócio. 

Assume todos os riscos do 
negócio. 

Empresário 
Empresaria (financia) o 
desenvolvimento do negócio. 

Assume (só) o risco financeiro 
do negócio. 

Executivo 
Gerencia o trabalho para o 
desenvolvimento do negócio. 

Assume (só) o risco profissional 
do negócio. 

Empregado 
Executa o trabalho para 
desenvolver o negócio. 

Assume (só) o risco do emprego 
do negócio. 

Fonte: (DEGEN, 2009) 

 

ATENÇÃO: os empreendedores que começam um negócio próprio geralmente 

assumem no início os quatro papéis.  
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 Agora, que tal conhecer um pouco mais? Por meio do vídeo A arte imita a vida: 

Wellington Nogueira e os Doutores da Alegria (http://www.doutoresdaalegria.org.br/), entre 

no universo do empreendedor social, perceba as características mencionadas, os 

relacionamentos, o conhecimento presentes. 

      http://www.youtube.com/watch?v=gCi9mx1TSAY. 

Para refletir: Pense sobre quem é você e no que você faz o 

quer fazer. A partir disso, complete o quadro a seguir 

marcando com um “x” a coluna que mais se relaciona a sua 

realidade: 

NOTA: 1 – Não Pratico / 2 – Pratico pouco / 3 – Posso melhorar / 4 

– Pratico / 5– Pratico muito 

Característica 1 2 3 4 5 

Acredita nos sonhos      

Acredita na capacidade de realiza-lo      

Passa confiança      

Contagia as pessoas      

Não age isolado      

Busca informações      

Mantém contato com boas fontes      

Planeja e avalia resultados      

Define o melhor modo de fazer      

Sabe aonde quer chegar      

Faz mudanças necessárias      

É realizador      

Cumpre prazos      

É firme na condução do negócio      

Fonte: Gutierrez, 2006 
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2. EMPREENDEDORISMO CRIATIVO 

 Já sabemos sobre o empreendedorismo e o empreendedor, mas vamos aplicá-lo a 

criatividade. Estamos falando do empreendedorismo criativo. Assim, para instigar, se 

perguntem: qual foi a coisa que você fez que ninguém mais fez? O inusitado? O diferente? O 

revelador de sua personalidade? 

 O termo “empreendedorismo criativo/ empreendedores criativos” caracteriza 

empreendedores de sucesso e talento que são capazes de transformar ideias em produtos 

ou serviços criativos para a sociedade. Eles lidam com formação estratégica, design 

organizacional e liderança em um contexto cultural/criativo. O empreendedorismo, nesse 

sentido, é descrito como uma nova forma de pensar, uma nova atitude: a busca por 

oportunidades dentro de um cenário cultural e, a partir dele, os negócios criativos são 

criados. (UNCTAD, 2013)  

 O empreendedorismo criativo parte de uma ideia, de um sonho, de uma fantasia de 

um indivíduo. No entanto, o que e como pensa desse indivíduo difere de outros 

pertencentes aos empreendimentos dos mercados de massa e tradicional ou mesmo o 

social, porque os criativos agora que despertam para novas oportunidades, para mercados 

que ainda não foram criados, para ofertas e demandas por produtos e serviços que estão 

para acontecer. Desse ponto, a forma de estruturar o negócio muda já que os negócios 

criativos têm variáveis e indicadores diferenciados (KRULIKOWSKI, 2013). Vale lembrar que 

estamos tratando de negócios em que “as atividades produtivas têm como processo 

principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, 

e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica” (BRASIL, 2011, p.22). 

 Para esclarecer melhor, esses negócios criativos pensam em bens e serviços que 

possuem um valor agregado especial e, muitas vezes, intangível, se comparados com o 

“modelo padrão” de negócios. No caso, como medir alguns tópicos relacionados à 

materialidade e estética de uma exposição de artes visuais? Como calcular, a priori, a 

demanda de espectadores para um determinado filme produzido no centro oeste brasileiro? 

Nos resultados desses negócios, há de considerar o interesse do público, a disponibilidade 

da renda para a cultura, para o entretenimento, o conhecimento do público, o crescimento 

estético e cultural, enfim, vários outros indicadores além de simplesmente o padrão: Lucro. 

(KRULIKOWSKI, 2013). Este deve ser a consequência de todo o trabalho da cadeia produtiva 

de um negócio criativo. 

 Nesse momento, voltamos ao pensamento de Joseph Schumpeter e da situação 

brasileira. Juntamos os dois por acreditar ser possível reduzir a desigualdade entre os ricos e 

os pobres por meio da criatividade dos empreendedores criativos. Eles podem elaborar 
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soluções em bens e serviços voltados ao bem-estar da população brasileira, permitindo 

expandir, a produção voltada aos chamados setores criativos. 

 Schumpeter (1942), no seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, aborda que 

os empreendedores podem colaborar na formação da riqueza de um país como sendo os 

agentes do que ele chamou de ‘processo de destruição criativa’. Por meio desse processo, 

são gerados, constantemente, novos produtos, serviços, métodos de produção e mercados. 

(DEGEN, 2009). E esse gerar incessante está intrinsicamente relacionado com a destruição 

dos produtos e serviços do mercado, substituindo por outros novos, eficientes e baratos. 

Parece estranho, mas esse movimento de criar / destruir / recriar /criar só pode ocorrer 

alicerçado na disponibilidade da criatividade do seu povo, dos seus empreendedores. Para 

atualizar o pensamento, em entrevista a Raul Perez, Bob Caspe (2013), professor, consultor, 

empreendedor e uma das vozes mais ativas no cenário internacional quando o assunto é o 

desenvolvimento de novos negócios, afirma que "estamos nos movendo para uma era onde 

a constante reinvenção é necessária e a vida empreendedora é a única que vai funcionar." 

 Quanto à situação brasileira, apesar dos tempos estranhos em que vivemos, o 

cenário no nosso País, de uma forma geral, continua promissor. O brasileiro tem acesso ao 

conhecimento formal e sua renda aumentou consideravelmente; e esses fatores permitiram 

a criação de um ambiente muito favorável para todos os negócios relacionados à economia 

criativa. Com maior renda, escolaridade, poupança e planejamento de vida, é fato que o 

consumo cultural e simbólico aumenta, e muito.  

 Precisamos ainda observar as chamadas TICs – Tecnologias da Informação e 

Comunicação – pois elas possibilitam que pequenos empreendedores possam competir com 

maior igualdade no mercado. Um exemplo disso são pessoas que utilizam as redes sociais 

tanto para fazer a publicidade de seus produtos como também as utilizam como canal de 

venda. Basta acompanhar o caso de Adriana Piorski, jovem empreendedora que iniciou suas 

atividades customizando camisas na faculdade de moda e hoje tem, além da loja física, seu 

site (www.piorski.com.br) e a loja no facebook (Piorski Loja). Para um museu, livraria, sebos, 

músicos, designers e tantos outros crivosos custos para colocar seus produtos para venda 

online são menores que no ambiente físico. 

Já o site de comparação de preços Buscapé (http://www.buscape.com.br/), que 

nasceu no ano 1999 com um investimento modesto do então estudante de engenharia 

elétrica Romero Rodrigues e três colegas, para manter o site no ar. Para que o projeto 

decolasse, foi preciso vencer a desconfiança dos varejistas, que não tinham interesse em 

abrir seus preços para serem comparados na internet. Mas em pouco tempo o site cairia nas 

graças dos consumidores online e se tronaria uma das principais portas de entrada para o 

comércio eletrônico no País.  
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Outro exemplo é o Oppa (http://www.oppa.com.br/), empresa especializada no 

comércio eletrônico de móveis e objetos decorativos. A empresa apresenta projetos feitos 

por jovens brasileiros e também por designers renomados, com foco no smart design e em 

peças inovadoras.   

 

  

De onde vêm as boas ideias? Um excelente vídeo de Steven 
Johnson, um dos principais pensadores da cultura digital, 
divagando sobre o processo criativo para geração de ideias. Assim 
como a abordagem do Design Thinking, Johnson galga sua teoria 
na intuitividade e espontaneidade para proposições criativas. 

   http://www.youtube.com/watch?v=zmj1lX2TMxc&feature=share 

 

 

2.1 Empreendedor Criativo 

 E quem está por trás do empreendimento criativo? Pode ser uma equipe, dois a três 

pessoas, mas certamente terá um criativo. O empreendedor criativo é aquele indivíduo que 

intenciona mudar o mundo, contribuir com a cultura, ter condições de viver e ter sucesso 

por meio do seu fazer, da sua arte. São indivíduos inovadores, criativos e extremamente 

envolvidos na própria ideia, não se atendo, muitas vezes, a dimensão financeira – o que lhes 

importa é escrever um roteiro, fazer um arranjo, “bolar” aquela receita, modelar um vestido, 

criar o adereço com aquele determinado material encontrado na natureza ou simplesmente 

descartado, encenar “aquela” peça, realizar o filme que está na cabeça há tempos. Seu fazer 

é um ato criativo gerador de valor simbólico. (KRULIKOWSKI, 2013). 

 Segundo a definição da British Council (2012), o empreendedor criativo é: 

• alguém que trabalhe no setor criativo, que seja capaz de demonstrar sucesso empresarial 

nos termos clássicos do crescimento do negócio (lucro, participação de mercado, 

funcionários) e / ou em termos de sua reputação (criatividade, qualidade e estética), entre 

seus pares; 

• alguém que trabalhe no setor criativo e que tenha desenvolvido um empreendimento de 

sucesso (em termos de impacto e abrangência) social ou sem fins lucrativos neste setor; 

• alguém que trabalhe no setor criativo, que tenha demonstrado liderança e promovido o 

desenvolvimento do setor em seu país e 

De onde vêm as boas ideias? #Designthinking 
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• alguém que trabalhe no setor criativo, que tenha desenvolvido iniciativas (exposições, feiras 

comerciais, festivais etc.) e que desenvolva e faça crescer o mercado desse setor em seu 

país. 

 A mesma instituição também elegeu as qualidades do empreendedor criativo que 

são as seguintes:  

• Capacidade empreendedora:  

o Assumir riscos: alguém que possa avaliar, apreciar e enfrentar riscos, com as 

habilidades/iniciativa para levar com sucesso suas ideias adiante. 

o Paixão por seu setor criativo: os empreendedores criativos são os mediadores que 

trazem produtos criativos para o mercado e precisam de habilidade para reconhecer 

talentos, respeitar, entender e gerenciar a criatividade. 

o Habilidades corporativas: tino comercial, consciência comercial, capacidade gerencial, 

visão e estratégia. 

o Habilidades interpessoais: capacidade para vender uma ideia, negociar e colaborar em 

rede. 

• Inovação / desenvolvimento de novos modelos de negócio: 

o Encontra maneiras novas e inovadoras de levar o trabalho criativo ao público e às 

comunidades – novos modelos de produção, distribuição, valor – com destaque para os 

benefícios sociais, econômicos e culturais ao fazê-lo. 

o Ideias originais, flexibilidade e autoconfiança para levá-los ao mercado. 

• Capacidade de liderança e potencial para mudar o seu setor 

o Capacidade de liderança: ter a visão de combinar suas habilidades criativas e 

empreendedoras para ser um líder na sua comunidade criativa em nível nacional. 

o Capacidade de compartilhar as lições de sua experiência com outros. 

o Agente de mudança: capacidade de fazer a diferença – não apenas como uma pessoa 

bem sucedida em termos de negócios, mas que também intervém no mercado interno 

para causar impacto positivo em termos de infraestrutura. 

• Consciência de mercado e compreensão 

o Consciência de mercado: conhecimento da situação do mercado local e seu papel nele.  

o Capacidade de identificar lacunas no mercado e aproveitar essas oportunidades, 

transformando-as em soluções reais. 

 Empreendedorismo e criatividade tem uma relação muito forte. No entanto, falta 

aos setores criativos um pensamento mais prático e voltado ao mercado. É fato que a taxa 

de sobrevivência das micro e pequenas empresas, após dois anos, é de 73,1%. (SEBRAE, 

2013). Assim sendo, o empreendedor criativo precisa desenvolver um senso maior de 

planejamento e organização. Parece que não combina o processo de criar e o de planejar. 

Um estaria ligado ao caos, a um processo lúdico, atemporal e outro seria um processo 

programado, organizado. Apesar de não parecer lógico, é o planejamento que vai possibilitar 

que a criatividade aflore e que a força empreendedora seja mais bem utilizada. É utópico 
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pensar que o processo criativo não pode estar condicionado a recursos financeiros ou a 

prazos. 

 Desta forma, vale pensar que os empreendimentos criativos necessitam é de 

gestão. Isso significa dizer que os criativos precisam saber se organizar e estabelecer 

objetivos, que nada mais é ter o hábito do planejamento para equacionar aonde se quer 

chegar (objetivos / resultados) com os valores e princípios que essas organizações 

acreditam; entre as necessidades atuais do negócio e as futuras; entre os fins desejáveis e os 

recursos/meios disponíveis. Saber fazer a gestão do empreendimento criativo é conhecer e 

se pautar no novo modelo econômico baseado nestes princípios verdadeiros e humanos - 

diversidade cultural, inovação, sustentabilidade e inclusão social - que são a base para a 

economia criativa. (BRASIL, 2011; KRULIKOWSKI, 2013).  

 Um negócio, nos atuais dias de acirrada competitividade, para desenvolver e 

permanecer no mercado, não pode mais ser feito na base do amadorismo ou sem foco e 

orientação para resultados. Sim, é fato que alguns empreendimentos ficam anos na etapa de 

planejamento e nada produzem enquanto outros, mesmo sem estruturação, organização 

mínimas, se aventuram nas ruas vendendo seus produtos e/ou serviços. Mas não há como 

trabalhar bem nos extremos, por muito tempo. É preciso equilíbrio.  

 Para que esse equilíbrio ocorra, o empreendedor criativo deve pensar em um 

instrumento muito eficiente que é o plano de negócio. Em outras palavras, um documento 

contendo informações compatíveis com a realidade do mercado, uma espécie de guia para 

as atividades que deverão seguir ao longo de um período. Com isso, esse empreendedor não 

perderá o foco e terá uma base para poder trabalhar os seus negócios criativos e, 

consequentemente, o mercado poderá responder e entender as suas expectativas. Mas essa 

história de Plano de Negócios, veremos um pouco adiante, ok? 

 Outra coisa que não podemos esquecer: um criativo precisa estar atento aos editais 

de apoio à produção nas esferas federal, estadual e municipal. Para tanto, deve-se 

acompanhar os sites das Secretarias de Cultura (município e estado) e do Ministério da 

Cultura (Secretaria da Economia Criativa / Secretaria do Audiovisual), além da Lei Rouanet. 

Como pontuou Igor Krulikowski em entrevista ao site Empreendedores Criativos 

(www.empreendedorescriativos.com.br), há um indicativo de alteração da Lei Rouanet que 

pode trazer benefícios para todos os empreendimentos criativos, e, a partir dessa alteração, 

os criativos terão a possibilidade de pensar melhor na diversificação de receitas e de 

financiamento. No entanto, enquanto não há alteração na lei, o que esses empreendedores 

devem fazer, tanto agora, com o mercado aquecido e com boas oportunidades para os 

próximos anos, como a qualquer tempo é trabalhar no que ele melhor sabe fazer, seu ofício, 

mas sem esquecer a dimensão mercadológica – relação com seus fornecedores, clientes e 

parceiros, sua imagem e a sustentabilidade do seu negócio. 
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 Acompanhem o que ocorreu com a cidade do Recife (cidade criativa?), por meio 

dessa história retirada do site Escola de Criatividade:  

(http://escoladecriatividade.com.br/2013/06/negocios-movidos-a-ideias-parte-1/).  

Atenção aos grifos. 

 
Imagem do Delta Zero – centro da cidade do Recife - Pe 

 No ano 2000, o decadente centro histórico de Recife recebeu investimentos que o 

transformaram num prestigiado polo de tecnologia. A revista Business Week elegeu-o como 

um dos dez locais do mundo onde o futuro do planeta é pensado. A consultoria A.T. Kearney 

classificou o Porto Digital como o maior e mais rentável parque tecnológico do País. Com 135 

empresas, o polo pernambucano movimenta R$ 500 milhões por ano com o 

desenvolvimento de softwares. Agora, aposta na chamada economia criativa para se 

reinventar. No mês passado (jan. 2012), foi lançado o Delta Zero – Base Recife de Criação. 

Trata-se da primeira investida do polo fora da tecnologia da informação. O novo braço de 

capacitação investirá R$ 8,3 milhões em empresas ligadas à música, à publicidade, ao 

cinema, a games e à animação. Iniciativas como essas fazem parte de um movimento inédito 

no Brasil para alavancar a economia criativa. E procuram resolver um problema de escala do 

setor. “A economia tradicional não suporta o que considera amadorismo dos criativos em 

gestão. Já os criativos têm dificuldades para lidar com a frieza dos números. Os dois lados 

não dialogam, e os negócios travam na largada”, diz Francisco Saboya, diretor do Porto 

Digital. “Queremos potencializar essa criatividade e gerar escala.” 

 

Em um exercício anterior, foi solicitado que fosse feita uma lista de coisas 

que você gosta de fazer. A partir dessa lista, para cada coisa que gosta de 
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fazer, tente associá-la a um possível negócio. Não desista de desafiar sua 

imaginação. Você vai se surpreender quantas possibilidades de negócios 

(criativos) podem surgir. 

 

3. OS TIPOS DE EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS 

 Tipos de empreendimentos criativos? São muitos, se pensarmos nos setores 

criativos que compõem a Economia Criativa. E como está o negócio criativo no Brasil? E o 

trabalhador criativo? No Brasil, prevalecem os pequenos negócios e, além das micro e 

pequenas empresas, os empreendedores individuais e as pessoas físicas compõem a rede 

organizacional da Economia Criativa. Os vários tipos de empreendimentos criativos – 

negócios que envolvem artistas, produtores, técnicos, publicitários, designers, artesões, 

turismólogos, museólogos, gestores públicos e administradores, entre outros - apresentam-

se em diferentes estágios de maturidade empresarial e a excessiva informalidade dos 

modelos de negócios desafia a utilização de técnicas gerenciais, das teorias da administração 

e elaboração de políticas públicas para os setores. (OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

 Bom, antes de iniciar essa abordagem, vamos acompanhar o vídeo da estilista 

Marina Sasseronque mostra sua trajetória iniciada como uma intraempreendedora criativa 

trabalhando com estilistas como Alexander Herchcovitch e Huis Clos e depois se tornou 

empreendedora do seu próprio negócio abrindo sua webstore (formal). Por meio de sua 

história, observamos a formação dessa empreendedora e a formação do seu negócio. 

Perceba que a ‘criativa’ está tão envolvida no seu fazer que se focasse no processo criativo, 

misturando o negócio ao ato de criar.  

 

                                   http://arte1.band.uol.com.br/aposta-6/ 

Fonte: Arte 1 – Programas – Vídeos – estilo Arte 1 - Aposta 

http://www.nuageloja.com.br/ 

  

Quem trabalha dentro da Economia Criativa pensa de uma maneira não tradicional 

e propõe ao mercado e à sociedade diferentes processos, produtos e relacionamentos. Seja 

em negócios voltados tanto à gastronomia, patrimônio material e imaterial, festas religiosas, 

games, softwares, design como pessoas que pensem em mobilidade urbana, em 

responsabilidade social, em intervenções urbanas (...) soluções, ou ainda, empreendimentos 
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que tragam retorno real (financeiro e simbólico) para os realizadores criativos-

empreendedores, mas, sobretudo, para a sociedade. 

 O Brasil encontra-se alinhado com a tendência internacional que é de reconhecer a 

importância do conhecimento e a criatividade como insumo de produção, assim como o 

papel transformador que eles têm. Desta forma, tanto no Brasil como em outros países, 

surgiram modelos de negócios e setores novos, criativos fomentando a geração de 

empregos e riqueza. (FIRJAN, 2012).  

 Quanto aos dados, o Brasil apresentou em 2011 um número de 243 mil empresas 

no núcleo da economia criativa. Estamos falando de empresas formalizadas que trabalham 

diretamente com algum setor criativo. Em uma perspectiva mais ampla, os números 

demonstram que toda a cadeia economia criativa, incluindo as atividades relacionadas e as 

de apoio (VER “O que significa”), movimenta mais de dois milhões de empresas brasileiras 

(FIRJAN, 2012). Desse total de empresas, grande parte dos empreendimentos da cadeia 

criativa é micro e pequenas empresas, conforme gráfico a seguir:  

O que significa?  

 Atividades relacionadas ao núcleo dos setores criativos são as 

atividades econômicas que proveem diretamente bens e serviços aos 

empreendimentos do núcleo. 

 Atividades de apoio ao núcleo dos setores criativos são as 

atividades econômicas que dão suporte às dinâmicas dos empreendimentos do núcleo, 

como por exemplo, distribuição de produtos que podem ser realizados por empresas de 

logísticas (economia tradicional). 

GRÁFICO 1 – Taxa de crescimento da quantidade de micros e pequenas empresas em 

setores da cadeia criativa e média brasileira entre 2006 e 2010 

 
Fonte: Observatório das micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro, 2012. 
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 Podemos observar o crescimento em quase todo o País dos empreendimentos 

criativos. Vale ressaltar que estamos abordando somente os negócios criativos formais. Em 

relação ao emprego formal, a cadeia criativa no Brasil ocupou cerca de 2% (ou 820 mil) dos 

44 milhões de empregados formais em 2010. Verifica-se, no gráfico abaixo, a distribuição 

dos empregados formais nos setores criativos nos estados brasileiros: 

GRÁFICO 2 - Proporção de trabalhadores ocupados em micro e pequenas empresas em 

setores da cadeia criativa e nos demais setores por unidade da federação e média brasileira 

em 2010. 

 
Fonte: Observatório das micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro, 2012. 

 Interessante perceber no gráfico que Roraima apresenta o mesmo crescimento (3%) 

dos empregos formais criativos que o Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, já 

esperado, por ter historicamente uma estrutura econômica mais favorável, além de outras 

condições como a posição estratégica, acessibilidade a recursos.  

Observa-se, portanto, que Roraima, apesar de apresentar na economia formal um 

desenvolvimento inferior a RJ, SP e DF, apresenta na economia criativa uma posição de 

crescimento equivalente a esses estados. Indicando, assim, a economia criativa como uma 

alternativa produtiva para o crescimento não apenas para a região de Roraima, mas para 

outras que se encontrariam na mesma situação de crescimento econômico formal. 

 Quando falamos de empreendimentos formais abordamos negócios que seguem a 

legislação trabalhista vigente no nosso País e que geram emprego e renda corroborando 

para o crescimento econômico e social do local, ou ainda, para o desenvolvimento local. Na 

economia criativa, os empreendimentos estão organizados segundo uma lógica vocacional, 

conforme a figura: 
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FIGURA 1 – Classificação dos Setores Criativos 

 
FONTE: UNCTAD, 2008 apud Plano da Secretaria da Economia Criativa, 2011 

 A partir de cada lógica vocacional (patrimônio cultural, artes, mídias e criações 

funcionais) estão associados os negócios. Desta forma, eis alguns exemplos de negócios 

formais criativos no respectivo grupo setorial (OBSERVATÓRIO DAS MICROS E PEQUENAS 

EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

 Patrimônio cultural – Empreendimentos voltados a estimular o desenvolvimento de 

serviços qualificados de atendimento ao público, desenvolvimento de roteiros, catálogos e 

mapas de visitação (Empresas de Turismo; Secretarias de Cultura); planejamento de 

programação, pesquisa, documentação, restauração, aquisição e manutenção de acervos 

(secretaria de Cultura; escritório de arquitetura; consultoria); gestão de livrarias, museus e 

centros culturais; manutenção do patrimônio material e imaterial; políticas para parques 

arqueológicos, zoológicos e jardins botânicos, entre outros. A cultura popular também é, 

potencialmente, grande fornecedora de conteúdos para os demais setores. 

 Artes – Visuais, cênicas, dança e performáticas, além da música - empreendimentos 

voltados a serviços especializados em filmagem, gravações, fotografia e reproduções; 

(produtoras; estúdios de gravação); criação de sites, marcas, portais (agência de publicidade 

e propaganda); serviços de restauração, pintura, escultura (escritórios de arquitetura / 

designers de interiores); gestão de espetáculos e direção de arte; criação de cenografia, 

figurinos, acessórios e adereços (autônomos; produtoras; companhia de teatro, de dança); 

logística especializada; atendimento ao público (empresas de treinamento de pessoas); 
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marketing cultural (agência de propaganda e publicidade; consultoria); serviços de 

iluminação, som, imagem (produtoras; autônomos); e gestão de entretenimento em geral. 

 Mídias – Empreendimentos de publicidade (agências), mídia impressa (gráficas), 

novas mídias e audiovisual (agências) estimulam serviços de publicação, reprodução e 

impressão; gestão de agências de jornais, periódicos e empresas de publicidade; produção, 

gravação, finalização e pós-produção de filmes, vídeos e games (produtoras; universidades); 

sistemas de distribuição e exibição de audiovisual; criação e distribuição de programas de 

televisão e rádio (rede de TV; empresas retransmissoras;) gestão de produtoras; 

radiodifusão; serviços de roteirização; serviços de projeção, serviços de negócios de mídia 

especializada; software, conteúdos digitalizados etc. 

 Criações funcionais – Empreendimentos voltados ao design gráfico, web design, 

joias e acessórios, moda, serviços de estilismo, interiores - arquitetura, publicidade e novas 

mídias, entre outros, como escritórios técnicos de arquitetura e engenharia e ateliers de 

design. Os setores funcionais também são ferramentas de transversalidade e integração 

intersetorial da Economia Criativa, gerando serviços de planejamento; organização e 

exibição de feiras profissionais; publicidade; paisagismo entre outros. 

A seguir apresentamos o escopo dos setores contemplados pelas políticas públicas do 
MinC. 

FIGURA 2 – Escopo dos Setores Criativos- Ministério da cultura (2011) 

 
FONTE: Plano da Secretaria da Economia Criativa, 2011 
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 No entanto, sabemos que há um número imenso de empreendimentos e de 

criativos que estão na informalidade e isso dificulta a elaboração de políticas públicas 

capazes de garantir a valorização e o adequado fomento da cadeia produtiva desses 

empreendimentos. Segundo o Ministério da Cultura (MinC), “dado o alto grau de 

informalidade da Economia Criativa brasileira, boa parte da produção e circulação doméstica 

de bens e serviços criativos nacionais não é incorporada aos relatórios estatísticos.” (BRASIL, 

2011, p.30). Os poucos dados existentes não nos permitem compreender as características e 

potenciais desta economia. Dá para perceber o tamanho do desafio. 

 Os trabalhos e empreendimentos informais sustentam uma parcela da população 

brasileira e é considerada parte integrante da população economicamente ativa – cria, 

produz, fornece e consome. No Brasil, o contingente de mão de obra informal soma 44,2 

milhões de pessoas, em torno de 22% do total da população brasileira, estimada em 193 

milhões, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua Síntese de 

Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população brasileira 2012. 

(SARAIVA; MARTINS, 2012). 

 O emprego informal é aquele no qual a pessoa trabalha sem condições 

regulamentadas pelo governo, ou seja, é aquele em que não tem vínculo empregatício, o 

trabalhador não possui registro em carteira, não podendo usufruir dos benefícios que lhes 

são de direito, como FGTS, direito à licença maternidade, ao auxílio do governo em caso de 

desemprego. São incluídas nessa situação as pequenas empresas que não pagam taxas e 

impostos. (ALONSO, s.a).  

 Mergulhando um pouco mais nessa questão, podemos identificar as atividades 

produtivas que são realizadas à margem da lei, especialmente da legislação trabalhista 

vigente em um determinado país. Aqui se enquadram as pessoas que trabalham por conta 

própria, grande parte dos quais não contribui à previdência, os trabalhadores sem carteira 

assinada e os não remunerados. Dentro da Economia Criativa, podemos citar artesãos, micro 

e pequenos empreendimentos no segmento de moda – vestuário, moda íntima, praia, 

acessórios, linha casa, mesa e banho – blogueiros, geração de conteúdos de audiovisual 

(autônomos); designers gráficos, artistas plásticos, músicos, comércio nas ruas – artista de 

rua, feiras de artesanato entre outros. É importante notar que as atividades realizadas pelo 

emprego informal estão presentes no setor terciário da economia. 

 Os empreendimentos criativos formais e informais têm em comum o “incomum”, 

ou melhor, o diferencial vinculado à identidade dos processos e das características dos bens 

e serviços produzidos. E para criar essa identidade, os empreendedores criativos devem 

pensar e repensar suas atividades em como se posicionar no mercado. Nesta busca, novas 

estratégias, novos arranjos e modelos de negócios iniciam-se com o propósito de 

compartilhar conhecimentos, de aprender a reduzir os custos de produção, agregar valor aos 
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processos assim como a seus bens e serviços e possibilitando que eles cheguem ao 

consumidor da melhor maneira possível a um preço justo. Mas do que se trata o tema - 

novos modelos de negócios? Vamos averiguar. 

 

4. NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS (NOVOS CONCEITOS E CASOS DE 

SUCESSO) 

 Iniciamos esse tópico abordando um exemplo de arranjo de negócios em que os 

empreendimentos formais e informais unem-se para que seus bens e serviços possam ser 

produzidos e cheguem até ao consumidor final, beneficiando toda a cadeia produtiva. Esse 

vídeo apresentado no evento 15 x 15 Ideias Transformadoras, realizado pela Escola de 

Criatividade de Curitiba, em agosto de 2012, mostra um modelo de negócios entre formais e 

informais e como eles, juntos, uniram seus fazeres e saberes para mudar a realidade social. 

 

www.solidarium.org.br 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8xJaSSelw88&list=UUW-

7Zy62jy7mE-Mn6vCUGsg#t=366 

 

 

 Os empreendimentos brasileiros sentem os efeitos das duas crises mundiais (2008 e 

2012), a concorrência dos produtos oriundos da China e outros países asiáticos e as altas 

taxas de tributos. Mas esses fatos, apesar da natureza limitadora, servem quase como 

incentivos para que sejam criadas novas visões de mundo e novas perspectivas de trabalho. 

A criatividade parece se intensificar em momentos de dificuldade.  

 Criatividade humana está relacionada desde a capacidade de criar o novo, como o 

de reinventar, desconstruir paradigmas tradicionais, compreender e relacionar pontos 

aparentemente desconexos e, com isso, encontrar soluções tanto para os antigos como para 

os novos problemas. Na economia, a criatividade é uma matéria-prima renovável cujo 

estoque tende a crescer com o uso. Ademais, a “concorrência” entre agentes criativos, em 

vez de saturar o mercado, atrai e estimula a atuação de novos produtores. (REIS, 2008, p.16). 

A criatividade é reconhecida também, sobretudo, no contexto da Economia Criativa, como 

combustível de inovação.  
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 Puxando um pouco pela memória, já abordamos, em outro momento sobre 

território criativo, mas vale retificar que a criatividade só se constitui em um território, ou 

seja, em um espaço localizado geograficamente, fisicamente assentado, com autonomia 

administrativa e, acima de tudo, em dinâmica mutação produzida pelas pessoas que lá vivem 

e suas relações físicas, sociais, culturais e econômicas. (REIS, 2008). E é por meio dessas 

relações que as pessoas conseguem se unir - uns locais mais, outros menos - para realização 

de diversas atividades de dimensão simbólica com uma identidade cultural própria. É nessa 

interação que são produzidos os diferenciais competitivos de mercado que estão imbricados 

nos bens e serviços criativos produzidos. 

 Assim sendo, os negócios criativos devem ser pensados também de maneira 

dinâmica para atender a mercados emergentes (bens e serviços ainda não contemplados, 

necessidades e desejos dos consumidores que ainda não foram despertados, soluções a 

problemas das cidades). Isso quer dizer, os empreendedores devem planejar suas atividades 

para escapar de uma demanda estagnada (a baixa ou não procura por seus bens e serviços), 

criando novos (e rentáveis) fluxos de receita e achar vantagem competitiva. Lembre-se de 

que esses empreendimentos têm o potencial de criar empregos que fixam populações em 

seus locais de origem por meio da geração de renda utilizando elementos das culturas 

regionais. Por sua vez, isso é também um exemplo de sustentabilidade, pois contribui para a 

redução de grandes conglomerados urbanos com os seus problemas amplamente 

conhecidos. No entanto, é preciso que esses empreendimentos desenvolvam um processo 

sistemático para reformular seu modelo de negócios.  

Sucintamente esse processo consiste de três etapas:  

1. identificar uma tarefa importante (ainda não contemplada) que um cliente visado precisa 

realizar;  

2. criar um modelo capaz de cumprir essa função de forma rentável por um preço que o cliente 

esteja disposto a pagar e 

3. executar com esmero o modelo e buscar aprimorá-lo (pondo à prova premissas essenciais e 

fazendo ajustes à medida que for aprendendo mais). 

Ao falar de empreendimentos é importante trazer o conceito de escalabilidade, 
fundamental para pensar em modelos de negócio de sucesso, que podem crescer. 

Escalabilidade é a capacidade de uma estrutura de negócio de atender a uma 
demanda crescente de uso. Isso se alcança por meio da otimização dos recursos de 
infraestrutura, extraindo o máximo possível dos recursos disponíveis. (In: 
http://blog.redehost.com.br/dicas/a-escalabilidade-para-o-real-crescimento-da-sua-
empresa.html, acesso em fev.2014). Entretanto a escalabilidade não se alcança apenas com 
otimização de recursos de infraestrutura e/ou máquinas.  
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Escalabilidade, nos setores criativos e serviços, é o termo usado para qualificar 
produtos e serviços que podem crescer com escala, ou seja, aumentar o número de clientes 
e vendas (receita) de forma que esse crescimento seja maior do que o aumento da estrutura 
e dos recursos utilizados (custos) resultando em maiores lucros. É um dos principais critérios 
numa decisão de investimento. (ABStartups, 2014) 

Aprofundando um pouco mais, o Design Thinking, uma ferramenta de inovação, 

uma abordagem predominantemente de gestão, que se vale de técnicas que os designers 

usam para resolver problemas, uma forma de ter outro olhar sobre o empreendimento.  

Design thinking, segundo Tim Brown (2010), é a incorporação dos métodos de 

solução de problemas e de geração de ideias dos designers à organização tradicional, 

trabalhando com –e, vez por outra, contra- a área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

tradicional.  

A missão do design thinking é traduzir observações em insights, e estes em 

produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. (BROWN, 2010, p.46). 

O texto a seguir explica as técnicas do Design Thinking e foi condensado por Marcos 

Hashimoto (2012), professor de empreendedorismo da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing – ESPM.  Vamos acompanhar: 

• Insight: Observar a vida de outros. Ao nos deparamos com um problema, devemos nos livrar 

das amarras impostas pelas soluções baseadas na forma tradicional de pensar. Os insights 

são descobertas que surgem repentinamente depois de um momento de reflexão e 

contemplação sobre a situação que queremos resolver. O insight é decorrente de muita 

observação do comportamento das pessoas e da forma como elas lidam com a situação 

problema, como improvisam, como reduzem o impacto, como contornam de diversas formas 

as limitações impostas. Para transformar essas observações em insights, é preciso também 

se colocar na pele de outro e tentar “viver” o mesmo problema. Essa empatia ajuda o design 

thinker (a pessoa que pensa o negócio) a explorar as perspectivas de quem está “dentro” do 

problema, suas interações com o ambiente e suas limitações na visualização de caminhos 

inovadores. 

• Mapa mental: O paradoxo entre o pensamento convergente (pensamento orientado para 

obter uma única resposta a uma determinada situação - nada criativa) e divergente 

(pensamento que tenta procurar todas as respostas possíveis para uma determinada 

situação, escolhendo a melhor forma de resolver o problema - muito criativo). O design 

thinking é uma jornada por diferentes estados mentais. Nela, é preciso desenvolver o 

pensamento divergente, um modelo mental de busca de alternativas, caminhos, soluções, 

respostas, possibilidades que sejam, sempre que possível, criativas, lógicas, estruturadas, 

estranhas, factíveis, duvidosas, de todo tipo, para então explorar o pensamento convergente, 

no qual se usam critérios práticos para decidir entre as alternativas, comparando-as umas 

com as outras e testando algumas delas. Os modelos mentais são muito diferentes, e o maior 
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desafio é considerar os dois lados do cérebro para pensar, ora de forma analítica, ora de 

forma sintética. 

•  Prototipagem: Construindo para pensar. Um protótipo é uma versão física de um produto 

antes de ser fabricado. Ao fazer um protótipo, estamos pensando com as mãos, explorando 

fisicamente o abstrato, abrindo a mente para novas possibilidades e comparando pontos de 

vistas diferentes. Muitas coisas surgem a partir de um protótipo, mas não apareceriam numa 

versão em duas dimensões, no papel. O protótipo pode ser algo malfeito, barato, terminado 

rapidamente e até improvisado – o que importa é a sua capacidade de aprimorar uma ideia. 

Coisas intangíveis podem ser prototípicas também. O storytelling (contação de história como 

forma de atrair a atenção do público) da indústria cinematográfica, as experiências simuladas 

nos ramos de serviços ou as maquetes de projeções do futuro para o desenvolvimento de 

estratégias organizacionais são bons exemplos. 

• Pensamento integrativo: Tirando a ordem do meio do caos. É uma habilidade típica de 

pessoas que exploram ideias opostas para construir uma nova solução, ao contrário da 

maioria, que só leva em consideração um modelo por vez. Os pensadores integradores 

sabem como ampliar o escopo das questões relevantes ao problema e resistem à lógica do 

“isso ou aquilo” para favorecer a lógica do “isso e aquilo” e veem relações não lineares e 

multidirecionais como uma fonte de inspiração, não de contradição. Quem se destaca como 

“pensador integrativo” recebe a desordem de braços abertos, admite bem a existência da 

complexidade, pois consegue identificar padrões no meio da complexidade e sintetiza novas 

ideias a partir de fragmentos. Para isso, ele, às vezes, dá alguns passos atrás para conseguir 

ver o todo de forma contemplativa, na esperança de que seu cérebro identifique algo que se 

sobressaia diante da complexidade e do excesso de variáveis que compõe esse todo.  

• Pensamento visual: A ciência do guardanapo. Algumas pessoas só conseguem se expressar 

ou entender a partir de desenhos, gráficos, imagens ou qualquer representação visual que vá 

além de palavras e números. Muitas grandes ideias de hoje começaram com um esboço de 

um modelo em um guardanapo de papel numa conversa entre duas pessoas, regada à 

cerveja ou vinho. Nem é preciso saber desenhar, o importante é conceber uma imagem 

mental da ideia. É como se fosse uma etapa anterior à do protótipo, só que em duas 

dimensões apenas. 

 Depois dessa leitura, vamos ter alguns insights observando a história de João 

Marcello Bôscoli, empreendedor criativo, em seu depoimento na web série “Os criativos”. 

Ele revela as ideias e o cotidiano de gente que inspira, inova e renova o jeito de pensar e agir 

diante dos desafios do novo milênio. João Marcelo fala da Trama, o seu principal 

empreendimento, que revolucionou o mercado da música com inúmeras novidades, 

formatos e modelos de negócios, até hoje utilizados e reproduzidos por todo o mercado. 

Fala também de gestão, inovação e modelo de negócios no mundo da música. 

(EMPREENDEDORES CRIATIVOS, 2013)  
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http://trama.uol.com.br/homepage.jsp 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C6Y9QCEbqKg#t=17 

 

Depois de assistir ao vídeo sobre a Trama, pegue um papel, 

1. identifique as três etapas do processo para a criação de um modelo 

de negócios e  

2. descreva o Design Thinking da Trama a partir das técnicas dessa 

abordagem. 

Na reportagem a seguir do Jornal O Povo (Fortaleza-Ce), percebemos outro estilo de 

negócio. As criativas da marca Catarina Mina (http://www.catarinamina.com/) trabalham 

com os conceitos de comércio justo e sustentabilidade, por meio de parcerias com ONGs, 

cooperativas e artesãs.  

  

A Catarina Mina reúne a criatividade da designer Celina Hissa, da estilista Joana de 

Paula e de muito mais gente. Inovam na matéria-prima para a criação dos seus produtos, 

vivenciaram experiências que geraram outras tomadas de decisão, recebem seus clientes em 

um show room em um bairro nobre da cidade, enquanto a linha de produção fica no centro 

da cidade (estratégia para baixar os custos), mas ainda têm a loja virtual e atuam nas redes 

sociais (https://www.facebook.com/BolsasCatarinaMina); também trabalham com 

assessoria de comunicação para expandir seu campo de atuação, sua visibilidade e por 

consequência sua carteira de clientes e fazem parcerias tanto com o Sebrae como com uma 

consultoria especializada voltada para o desenvolvimento do produto. Em outras palavras, 

aprendem – vivenciam – desaprendem e aprendem de novo, nunca sozinhas, em equipe, 

num trabalho colaborativo. 
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Reportagem em: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/201

3/11/09/noticiasjornaleconomia,3160759/consultoria-

especializada-para-potencializar-o-negocio.shtml 

Dica: depois da leitura da reportagem, explorem o site 

e avaliem a história da marca e a diversidade dos 

produtos. 

 

Agora, no vídeo a seguir, apresentamos outro exemplo de negócio criativo, ou 

melhor, outro modelo de pensar um negócio criativo. Ele apresenta Letícia Sabino uma das 

criadoras do Sampapé, movimento que incentiva a descoberta cultural da cidade de São 

Paulo por meio de caminhadas. No vídeo, Letícia conta como conseguiu criar uma visão de 

negócio para seu projeto e como a diversidade entre os participantes auxiliou em seu 

desenvolvimento como empreendedora criativa.  “Todo mundo é criativo desde que esteja 

em um ambiente propício”, afirma. (EMPREENDEDORES CRIATIVOS, 2013). 

http://www.sampape.com.br/ 

 

http://www.empreendedorescriativos.com.br/webserie/  

OBS.: Explore o site. 

 Para finalizar, selecionamos dois casos de empreendimentos criativos que têm um 

formato mais “comercial”, ou seja, que possuem uma visão de gestão mais maturada - 

planejamento, objetivos e metas, processos de trabalhos definidos, cadeia produtiva 

estabelecida - ao mesmo tempo em que não abrem mão de criar e amparar seu diferencial 

em características próprias. 

 O primeiro é sobre o arquiteto Marko Brajovic, sócio-fundador e diretor criativo do 

ateliê que leva seu nome. O croata radicado em São Paulo apresenta o escritório de onde 

saem os projetos do Ateliê Marko Brajovic, que atua nas áreas de arquitetura, cenografia, 

design e “ambientes interativos e multissensoriais”, como ele mesmo define. Ele explica o 

modelo de trabalho da empresa, apoiado no esquema de colaboração e liderança 

distribuída, onde cada arquiteto é responsável por todo o processo criativo de suas 

realizações. (EMPREENDEDORES CRIATIVOS, 2013) 
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www.markobrajovic.com 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mGDYbEGaqo8#t

=224  

 Note que o empreendedor adota uma 

estratégia de autonomia tanto na captação de 

recursos, como na criação de seus bens e serviços. O 

player final, ou seja, o cliente, ele é o foco da questão. 

  

 Por fim, apresentamos um caso de grande repercussão – a Porta dos Fundos, um 

coletivo criativo que produz conteúdo audiovisual voltado para a web com qualidade de TV e 

liberdade editorial de internet. (PORTA DOS FUNDOS, 2013) 

 Lançado em 2012, esse é canal mais acessado no YouTube Brasil. Em menos de um 

ano de existência, a PORTA DOS FUNDOS tornou-se o canal brasileiro na internet a atingir 

mais rapidamente a marca de um milhão de inscritos e venceu o prêmio da 

APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de “Melhor 

Programa de Humor Para TV” (PORTA DOS FUNDOS, 2013) 

e a surpreendente marca de 2.235.975 milhões de 

exibições até o momento em que acabo de escrever essa 

frase. Esses números expressivos podem ser explicados 

pelo fato de o grupo conseguir juntar amigos com boas 

ideais e os seus fazeres para fazer um humor com total 

liberdade de criação no desenvolvimento das peças que 

são veiculadas de forma inédita e exclusiva todas as segundas-feiras e quintas-feiras, às 11h, 

no canal oficial do grupo no Youtube. (SANTANA, 2013). 

Site do grupo: http://www.portadosfundos.com.br/  

Site no Youtube: http://www.youtube.com/user/portadosfundos?feature=watch 

 Com o sucesso e consequente crescimento, o grupo teve que se organizar para 

acompanhar a demanda do público. Isso significa, o empreendimento teve formalizar suas 

relações, contratar empregados, fazer negociações com fornecedores, atender seus clientes 

e criar um portfólio de produtos. Os clientes são empresas como a Fiat, Spoletto, Visa entre 

outros.  Uma grande emissora de TV aberta contratou o grupo para o seu staff. E o portfólio 

dos produtos inclui ERROS DE GRAVAÇÃO: http://youtu.be/XtHkHujlgiA /   MAKING OF: 

http://youtu.be/uHVRwVR1dtI  / CAMISAS: http://loja.portadosfundos / LIVRO: 
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http://goo.gl/F8idv7 /APP PARA ANDROID: http://goo.gl/BGUHjr  /APP PARA IPHONE - 

http://goo.gl/knGlP  / APP PARA WINDOWS PHONE: , além do site e um filme programado 

para o ano de 2014.  Mas com tudo isso o grupo societário não pensa em deixar a internet, 

canal que consagrou o grupo.  

 Apresentamos ainda o exemplo do Produção Cultural no Brasil 
(http://www.producaocultural.org.br/) cujo projeto conceitual traz como objetivo consolidar 
a formação de um acervo (físico e virtual) que permita dar acesso público e difundir 
experiências pessoais e coletivas dentro do contexto cultural brasileiro. Com isso, busca-se a 
expansão das possibilidades de informação e diálogo, não apenas durante as entrevistas 
realizadas, mas, sobretudo, diante dos possíveis desdobramentos que as pautas dos 
registros irão gerar. 

O projeto é uma realização da Casa da Cultura Digital e da Secretaria de Políticas 
Culturais do Ministério da Cultura, com orçamento obtido via Cinemateca Brasileira e 
Associação Amigos da Cinemateca. A execução é responsabilidade da Beijo Técnico 
Produções Artísticas, Garapa Coletivo Multimídia e FLi Multimídia, em parceria com a 
Azougue Editorial. 

O Produção Cultural no Brasil reúne mais de 600 minutos de entrevistas com quem 
faz e multiplica a cultura brasileira.  

  http://www.producaocultural.org.br/category/videos/ 

Por esses exemplos, percebe-se que não há uma receita, uma única forma de 

organizar um negócio, sobretudo se esse pertence à Economia Criativa. As possibilidades são 

muitas e, como já dito antes, criatividade gera criatividade. No entanto, atentem para um 

detalhe: esses modelos de negócios são modelados e orientados para um trabalho 

colaborativo e compartilhado que trazem alguns benefícios como: 

• Acessibilidade: Os produtos 

oriundos desses 

empreendimentos com natureza 

colaborativa circulam mais 

facilmente nos mercados (feiras, 

festivais, mercados itinerantes 

entre outros), além da facilidade 

da negociação e compra dos 

insumos. Visibilidade e 

distribuição dos bens e serviços 

criativos para o consumo/fruição do público. 

• Personalização: A partir da cultura do lugar onde se imagina, planeja e se produz, a 

criatividade e conhecimento dos empreendedores cria-se uma identidade dos bens e 

serviços criativos. 

Acessibilidade 

Personalização Inovação 

Produtividade 
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• Inovação: Exploração com sucesso de novas ideias referentes ao produto, a novos mercados, 

a novos modelos de negócio, a novos processos e a métodos organizacionais, ou ainda, a 

novas fontes de suprimentos. 

• Produtividade: Há uma consequência no trabalho colaborativo em toda cadeia produtiva 

(atividade-fim – atividade relacionada e atividade de apoio): o aumento da produtividade. 

 Além desses benefícios, quando conseguimos trabalhar de forma colaborativa, em 

uma equipe (interna e com outros empreendimentos), outros quatro benefícios podem ser 

ativados.   

• Redução de riscos: Os medos da não aceitação dos bens e serviços pelo mercado (ver 

http://www.saiadolugar.com.br/estr

ategia/arranje-clientes-antes-de-

escrever-seu-plano-de-negocios/), 

problemas contábeis e jurídicos 

(http://www.saiadolugar.com.br/dia

-a-dia-do-

empreendedor/legislacao/perguntas

-ao-especialista-direito-

empresarial/), ficar na mão de 

fornecedores ou ainda depender de 

poucos clientes podem ser reduzidos no trabalho colaborativo.  

• Colaboração: Atividades realizadas de forma cooperativa entre dois ou mais indivíduos e 

ainda empresas. Com a internet e acesso a tecnologias, diversos sistemas colaborativos 

especializados puderam ser criados e/ou aprimorados. 

• Mobilidade: Aqui focamos a mobilidade tecnológica, que pode favorecer o aquecimento de 

mercado em vários setores, ampliado com a entrada da internet 4G no Brasil, trazendo 

melhoria no serviço de internet. A tendência é aumento do número de usuários, 

contribuindo para consolidação do cenário móvel no âmbito de negócios. Para o setor 

varejista, vender tornou-se mais prático, informar tornou-se mais rápido e a credibilidade 

dos usuários vem crescendo e aumentando a demanda de serviços e produtos disponíveis 

por meio dos dispositivos móveis. – Ver mais em: http://webinsider.com.br/2013/03/14/as-

empresas-precisam-pensar-cada-vez-mais-em-mobilidade/#sthash.OaEokg6b.dpuf 

• Redução de custos: O velho ditado “produzir mais com menos” permanece válido no 

ambiente de negócios criativos. E quando falamos “menos”, isso está relacionado aos custos. 

Para reduzir os custos de criar, produzir e distribuir, devemos realizar uma análise rápida, 

porém profunda, dos processos da empresa, seguida da elaboração de um conjunto de 

ações, com o comprometimento do empreendedor criativo e sua equipe e o alinhamento 

estratégico do negócio. Como resultado, espera-se obter um plano de ações único de 

redução sustentável de custos. 

 Os benefícios não ocorrem isoladamente e quanto mais houver geração de 

benefícios, ou seja, quanto mais trabalho colaborativo, mais os negócios potencializam-se. 

Redução de risco 

Colaboração Mobilidade 

Redução de 

custos 
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 Não podemos falar de trabalho colaborativo sem pensar em práticas já existentes, 

pensadas a partir de necessidades de uma determinada população e datadas em uma 

realidade econômica, politica e social, mas que hoje elas reinventam. Estamos falando do 

associativismo e do cooperativismo, no caso, dentro da Economia Criativa.  

 

5. O ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E OUTRAS PRÁTICAS 

COLABORATIVAS  

 Vamos começar com a seguinte pergunta: por que se associar? Uma resposta bem 

simples: porque a união faz a força. Clichê, talvez, mas é fácil constatar que é verdadeira. 

Sozinhos, o gasto de energia e tempo é muito mais demorado. No tópico anterior, já foram 

expostos os vários benefícios de se trabalhar de maneira compartilhada e de juntos 

encontrar melhores alternativas de resolver problemas comuns.  

 E por que não nos associamos mais? Por que, quando se trata de negócios, nem 

sempre buscamos a via da cooperação? O ambiente da Economia Criativa propicia essa 

associação já que os setores que a compõem dialogam entre si. Como vender um produto de 

moda sem fazer a publicidade dele? Um game sem roteiristas, designer gráfico e 

programadores? Um museu sem atividade turística em uma cidade?  

 É fato que o assunto ‘associativismo e cooperativismo’ enfrenta muitas barreiras e 

preconceitos. Isso ocorre porque há muita gente e empresas que acreditam que se associar 

é perda de tempo e acabam ficando míopes, pois não conseguem ver os fatores positivos, 

pois ficam receosos de expor a “fórmula mágica do seu sucesso” aos concorrentes. 

(GUTIERREZ, 2006). 

 Nos negócios criativos, essas barreiras são mais fáceis de serem enfrentadas, pois o 

que faz o empreendimento criativo único ter o diferencial, a identidade, é oriundo da 

criatividade, do conhecimento, da criação dos processos e dos seus bens e serviços. Quando 

a concorrência perceber, entender e copiar, você já estará na fase do desaprender, da 

destruição criativa, ou seja, inovando e criando outras coisas. 

 Assim, devemos pensar que as associações e cooperativas são alternativas de 

integração e de formação de parcerias-chave, visando a novas oportunidades. E, é fato que, 

cada vez mais, no Brasil e no mundo, sustentado pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs, mais empreendimentos aproximam-se de outros, sobretudo, os 

criativos. Por que será? 
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 Deve ser pelo motivo que um empreendimento, depois de iniciadas suas atividades, 

precisa manter-se no mercado e para isso, vem o questionamento: como ser competitivo 

com os recursos (limitados) que possuo? Bem, cooperar pode ser a resposta. 

 

O que significa? (1) 

Cooperativismo é um movimento, uma filosofia de vida e um modelo 

socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar 

social. Seus referenciais fundamentais são: participação democrática, 

solidariedade, independência e autonomia. É o sistema fundamentado na reunião de 

pessoas e não no capital. Visa às necessidades do grupo e não do lucro. Busca prosperidade 

conjunta e não individual. Essas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa 

socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes. 

(ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, s.a). 

 

O que significa? (2) 

O associativismo surgiu já nos primórdios da humanidade, quando o 

homem percebeu a necessidade de viver em grupos para caçar, defender-se 

e cultivar. Na era industrial, foi obrigado a se organizar mais para enfrentar 

as condições precárias de trabalho e na era atual, a era do conhecimento, é necessário 

buscar o desenvolvimento econômico e social por meio de grupos estruturados e 

preparados.  Com a globalização e a competição, precisamos em nosso País de 

empreendedores que acreditem no associativismo, que percebam e valorizem essa forma de 

representatividade e se tornem os agentes da construção de uma sociedade de resultados. 

(ANDRADE, 2005). 

Já vimos a reportagem sobre a Catarina Mina (Fortaleza) e sua forma colaborativa de 

trabalho. Acompanhe o texto sobre o designer Gilson Martins da cidade do Rio de Janeiro.  
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 Gilson Martins descobriu nas sobras e 

retalhos do corte das bolsas que eram 

dispensadas em sua fábrica, uma possibilidade de 

perceber e apresentar o Rio de Janeiro de uma 

forma inovadora, transformando esse lixo em 

novos produtos de design. A ideia de aproveitar 

as suas próprias ex-costureiras de comunidades carentes na produção desse trabalho, 

batizado de Lixo Nobre, resultou em uma linha sofisticada e artesanal com grande 

importância no Brasil e no mundo. O luxo da ideia mostra a reciclagem e a responsabilidade 

social traduzidas no conceito de sustentabilidade. 

 Explore o site e conheça os produtos oriundos da forma colaborativa de trabalho 

http://www.gilsonmartins.com.br/recicla/lixonobre_linha.html 

 

Outra prática colaborativa são os Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

Segundo a compreensão do Ministério da Cultura: Os Arranjos Produtivos Locais são 

"aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com o foco em um 

conjunto específico de atividades oriundas dos setores culturais e criativos, que apresentam 

vínculos produtivos e institucionais."  

A diferença para outros setores econômicos é que nos arranjos intensivos em 

cultura a relação não é apenas mercadológica e o maior capital é a capacidade criativa do ser 

humano. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2003) define 

APL como: uma concentração geográfica de empresas e instituições que se relacionam em 

um setor particular. Inclui, em geral, fornecedores especializados, universidades, associações 

de classe, instituições governamentais e outras organizações que proveem educação, 

informação e/ou apoio técnico e entretenimento. 

Trazendo para os setores da economia criativa, os arranjos produtivos culturais 

devem se enquadrar nos campos do Patrimônio (material, imaterial); Expressões Culturais 

(artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras, artes visuais, 

arte digital); Artes de Espetáculo (dança, música, circo, teatro); Audiovisual e Livro, Leitura e 

Literatura (cinema e vídeo, publicações e mídias impressas); e Criações Culturais Funcionais 

(moda, design e arquitetura). 

Segundo o BNDES, os APLs são sistemas de produção que são enraizados ao local 

graças a vantagens competitivas que aquela própria localização proporciona. As vantagens 

competitivas estão, em geral, associadas à ação cooperada e à maior facilidade de 
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aperfeiçoamento do conhecimento técnico e comercial. E, graças a elas, pequenas e médias 

empresas enraizadas em seu local de origem se tornariam mais capacitadas a competir com 

grandes empresas globais. 

Lastres e Cassiolato (2003, p.4,5 apud AQUINO e BRESCIANI, 2005) caracterizam os 

APLs segundo: 1) dimensão territorial; 2) diversidade de atividades e atores econômicos, 

políticos e sociais; 3) conhecimento tácito; 4) inovação e aprendizado interativos; 5) 

governança; 6) grau de enraizamento. 

Em outra forma de caracterização, Arbix (2004, p.7-8 apud AQUINO e BRESCIANI, 

2005) caracteriza os APLs por: 1) aglomeração de empresas de pequeno e médio porte que 

exploram uma mesma atividade econômica; 2) existência de cooperação e troca de 

informações entre em empresas; 3) existência de cultura comum e relações de confiança 

entre empresas; 4) existência de apoio institucional público ou privado às atividades comuns 

ao setor. 

O APL é uma forma de organização produtiva importante para o desenvolvimento 

das organizações, cujo planejamento estratégico deve integrar interesses dos diversos 

agentes envolvidos – públicos e privados – promover a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental das regiões em que se instalam. 

 

 

Pensando no seu negócio (ou naquele que pretende abrir), quais seriam 

as possibilidades de associações / parcerias e quais benefícios poderiam 

ser gerados para seu empreendimento? 

1. Imagine e anote que benefícios seus parceiros podem ter ao se associar 

com você. 

 Para ajudar nessa atividade, ao mesmo tempo, pensar no seu (futuro) negócio, 

podemos utilizar uma ferramenta chamada de Mapas Organizacionais (existem outras).  Essa 

ferramenta é útil porque permite visualizarmos atores (pessoas envolvidas) a ser 

considerados na elaboração de um projeto. 

 Inicialmentetodos os atores são localizados independentemente no cenário 

organizaconal e é atribuída a sua relevância para o projeto. Uma boa prática é fazer a 

distinção entre os diferentes níveis administrativos (por exemplo, nacional, regional, distrital 

e local), bem como os três setores básicos (governo, setor privado e não governamental). 

Como alternativa, podemos aplicar outros critérios de categorização relevantes para 
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elaboração do projeto, por exemplo, relevância de uma organização para atingir os objetivos 

(círculo interno: círculo saltos/ exteriores: baixo). 

 

 Tomando como modelo 

a figura ao lado, sugerimos 

primeiro recolher todos os 

nomes dos atores (parcerias, 

associações) em cartões e, em 

seguida, localizá-los no cenário 

para permitir uma discussão 

sobre a sua correta posição no 

mapa. Essa discussão 

geralmente revela muitos dados 

e informações importantes que 

podem surgir da análise desse 

mapa. 

 

 

6. FINANCIAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS  

 Dentro do cenário criativo, a forma de captar recursos financeiros que possibilitem 

tornar viáveis as ideias de negócios criativos também é criativa – criatividade gera 

criatividade. Nesse tópico, abordaremos uma maneira de como pensar e planejar seu 

negócio e, em seguida, apresentar uma forma captar financiamento para ele.  

 Não podemos buscar financiamento para nossas ideias se não contemplarmos 

todos, ou quase todos, pontos relativos à viabilidade dele. Estamos falando do 

empreendimento em si, dos bens e serviços – suas características, preços, perfil do público-

alvo (necessidades, desejos, problemas), canais de promoção dos produtos e de 

relacionamento com o cliente, sem esquecer-se das parcerias, dos fornecedores, dos 

recursos, das atividades do empreendimento e que tudo isso tem um custo.  Concordo, é 

muita coisa para pensar e organizar, mas é possível de fazer.  

 Para captar recursos financeiros para os negócios criativos, temos algumas opções. 

Estamos falando sobre patrocínio direto ou incentivado, editais públicos e privados, 

investimentos social e privado, capital-semente ou investimentos-anjo, além das 

modalidades colaborativas e co-empreendedoras, as leis de incentivo à cultura como a Lei n. 

8.313 (23 de dezembro de 1991 ou a Lei Rouanet, em processo de mudança – Projeto 
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ProCultura (FLACH, 2013), Lei do Audiovisual, projetos de captação e planos de negócios 

mais voltados para a captação de recursos para iniciativa privada.  

Vamos conhecer um pouco mais sobre a captação de recursos privados para 

investimento em empreendimentos criativos ou em startups. 

Quando um investidor se refere a uma startup, ele provavelmente não tem um 

produto com receita e precisa de capital semente ou de anjos.  

 

Capital Semente - São fundos de capital de risco que investem em projetos que 

ainda não são operacionais, ou seja, que dependem do investimento para sair do papel. No 

Brasil, os fundos exclusivos para capital semente começaram a aparecer muito 

recentemente e, em geral, os investidores eram pessoas físicas, mas alguns institucionais já 

começam a aplicar. No capital semente, geralmente se exige um ganho um pouco superior 

ao dos fundos que aplicam em projetos já operacionais, pois o risco é maior. Alguns fundos 

misturam aplicações do tipo capital semente com outras em empresas já operacionais.  

 

Capital semente é a primeira camada de investimento acima do investidor anjo, 

indo normalmente de R$ 500 mil a R$ 2 milhões no Brasil. Normalmente, para diluir seu risco 

e diversificar sua carteira, os investidores de capital semente montam fundos que captam de 

vários investidores, e assim conseguem aportar capital em mais empresas e maximizarem 

suas chances de acertarem em cheio. As empresas que eles procuram já possuem clientes, 

produtos definidos, mas ainda dependem de investimento para expandirem o consumo e se 

estabelecerem no mercado. 

O financiamento de capital semente em empresas startups se dá principalmente 

pelos Investidores Anjos (Business Angels, em inglês).  

Os Investidores Anjos são empresários, herdeiros ou outras pessoas físicas de alto 

poder  aquisitivo e com conhecimento de determinado mercado, que vislumbram 

uma possibilidade de investimento num projeto de um pequeno empreendedor em 

fase inicial ou pouco desenvolvida. São pessoas físicas, que investem recursos financeiros em 

participações acionárias em um determinado negócio, geralmente resultante de inovação 

tecnológica ou de mercado, com forte potencial de crescimento, e com perspectiva de 

retorno muito elevado sobre o capital investido, a curto ou médio prazo.  

Os anjos injetam recursos e conhecimento para impulsionar o negócio, porém 

fazem isso sem montar uma estrutura de fundo. Geralmente, eles investem na forma de 

subscrição de uma fração minoritária do capital da empresa startup, sem necessariamente 

participação direita na gestão. Na maioria dos casos, os anjos se organizam em ‘redes’, ou 
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seja, vários investidores individuais que se reúnem periodicamente para trocar ideias e 

avaliar projetos.  

Os Investidores Anjo procuram empresas nascentes, algumas até mesmo no campo 

das ideias. Eles normalmente investem entre R$ 50 mil até R$ 500 mil em startups próximas 

- de parentes, amigos, conhecidos ou na sua cidade - e tentam vender sua parte para 

investidores maiores. O Investidor Anjo, investindo com o seu próprio dinheiro, tem uma 

capacidade de decisão bastante rápida, ao contrario dos fundos privados ou institucionais, 

que têm geralmente um processo mais burocrático de investimento. 

As redes de Investidores Anjos são organizadas de várias maneiras: 

• Em clubes informais de pessoas físicas; 

• Em associação privada sem fins lucrativos; 

• Em empresa de fundo de investimento; 

• Em uma mistura das possibilidades acima. 

 Os Investidores Anjos normalmente oferecem, além do financiamento, experiência 

na condução e desenvolvimento da empresa, fundamental a uma startup. 

  O tipo de financiamento dependerá do grau de maturidade e da posição que a 

empresa encontra-se no mercado. Veja o gráfico a seguir: 

 

 

Fonte: http://www.spventures.com.br/o-que-e-venture-capital/, acesso em fev.2014 
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Vimos que as startups geralmente recorrem a capital semente e a investidores 

anjos. 

Passado este estágio inicial, a empresa poderá contar com o capital empreendedor 

(venture capital), que investe em empresas já estabelecidas, mas de pequeno e médio 

portes, com potencial de crescimento. Os recursos financiam as primeiras expansões e 

levam o negócio a novos patamares no mercado.  

Fundos de Venture Capital operam em um ambiente de muita incerteza, financiam 

empresas de alto risco, pouca liquidez e com ideias ainda a serem provadas. Essas empresas 

não têm ativos ou histórico para conseguir financiamento por meio de fontes tradicionais, 

como bancos. Pode se dizer que bancos emprestam dinheiro olhando o passado de uma 

empresa e Fundos de Venture Capital compram participações em uma empresa olhando o 

seu futuro. 

Assim como no capital semente, o foco são empresas inovadoras. A seleção 

também passa pelas etapas de avaliação, apresentação ao comitê de investidores e 

negociação. 

Private equity (Investimento em Participações): são geralmente realizados em 

empresas emergentes de dimensão razoável e com grande potencial. Na sua maioria, são 

constituídos em acordos contratuais privados entre investidores e gestores, não sendo 

oferecidos abertamente ao mercado e sim através de colocação privada. (SÃO JUSTO, 2012) 

Private equity define um tipo de atividade financeira levada a cabo por instituições 

que investem essencialmente em empresas que ainda não são cotadas em bolsa, com o 

objetivo de alavancar seu desenvolvimento. Esses investimentos são realizados por meio de 

Fundos de Private Equity ou Fundos de Investimentos em Participações – FIP. (SÃO JUSTO, 

2012) 

O alto grau de experiência dos investidores aliado à participação direta na gestão 

são determinantes para o sucesso do negócio. A participação dos FIPs profissionaliza a 

empresa e favorece a maximização de seu valor. O objetivo dos recursos é de dar um 

impulso financeiro à companhia para que ela se prepare para abrir capital na bolsa de 

valores (IPO), por exemplo. 

Vale lembrar que não necessariamente a empresa passará por todos estes tipos de 

investimento. Vamos retornar ao planejamento do negócio.... 

Para facilitar e tornar mais lúdico o processo de planejar o negócio, há uma 

metodologia chamada de Modelo de Negócios Canvas que ajuda a fazer o gerenciamento de 

projetos, sem burocracia, além de permitir que a equipe participe da concepção do plano, 

alinhando-se a uma maneira colaborativa e criativa de trabalho.  
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 Esse modelo enquadra-se em ambientes que querem aprimorar sua capacidade de 

planejamento, mas que se caracterizam por inovação, alta dinâmica dos negócios, muitos 

projetos em paralelo e nos quais soluções rígidas e engessadas não se aplicam. 

 Vamos acompanhar o vídeo para conhecer um pouco mais sobre essa metodologia:  

       http://www.youtube.com/watch?v=UNHCAYx7_YY 

 De acordo com o vídeo, o CANVAS está dividido em nove blocos, segmentos bases 

para construir um modelo de negócio, que formarão essa estrutura, são eles, em ordem: 

Segmentos de Clientes; Proposta de Valor; Canais; Relacionamento com Clientes; Receitas; 

Recursos-chave (infraestrutura); Atividades-chave; Parcerias-chave e Custos. 

 Por meio dessa estrutura (ver imagem abaixo), depois de pensar, converse com sua 

equipe de trabalho, só precisa descrever cada um desses segmentos, por exemplo: na parte 

de “Receitas”, descrever a forma de captação de receitas para a produção de uma peça 

teatral. A partir da descrição de cada um desses segmentos, podemos chegar ao modelo de 

negócio completo. 

 

 O interessante dessa estrutura é, principalmente, a aplicação dela, em que se deve 

ser colocado em um mural, ou algo do gênero, para que sejam preenchidos todos esses 

blocos e de acordo com o tempo os blocos serem incrementados, por meio de post its, veja 

na imagem. 
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Fonte: http://www.jrsconsultoria.com.br/2012/09/voce-conhece-o-business-model-canvas/ 

Para saber mais sobre o CANVAS:         http://www.youtube.com/watch?v=Cjkq_jsuFTs 
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 Depois de preparar a estrutura CANVAS, podemos estruturar um projeto, preencher 

editais, um plano de negócios, pois os dados essenciais já estão organizados. Sobre plano de 

negócios em negócios criativos, acompanhe o vídeo de uma palestra de Erick Krulikowski 

para o programa Empreendedores Criativos. Ele fala sobre a importância de ter um plano de 

negócios para as atividades criativas e explica como deve ser a estrutura básica desse plano. 

Especialista em gestão com MBA em Marketing pela Universidade Latino-americana de 

Ciencia y Tecnologia (Costa Rica), graduado em música pela Universidade de São Paulo 

(USP), e sócio-diretor da empresa de consultoria em gestão do Setor. Vídeos: 

      http://www.youtube.com/watch?v=Af354vT-5Ps 

      http://www.empreendedorescriativos.com.br/videoaulas/page/2/  

 

 P.S: O Plano de Negócios (negócios formais) é composto por quatro tópicos: 

Sumário Executivo - resumo de todo os dados contidos no plano; Empresa – identificação do 

empreendimento, setor de atividade, forma jurídica, enquadramento tributário, capital 

social; Plano de Marketing dividido em (i) Análise de Mercado (clientes, fornecedores, 

concorrência, relações com o Governo) e Estratégias de Marketing  (decisões a ser tomadas 

em torno dos  4 p’s, ou seja, sobre o Produto / Preço / Promoção /Praça) e o Plano 

Financeiro.  

 Em um determinado ponto da estrutura do Canvas e/ou Plano de Negócios, 

deparamo-nos com o financeiro e aí a criatividade é novamente ativada para elaborar 

estratégias de captação dos recursos financeiros que possibilitarão o negócio sair do papel.  

 A captação de recursos ou o fundraising é uma ação desenvolvida a partir de 

estratégias e procedimentos em prol do levantamento de recursos financeiros para 

sustentabilidade do empreendimento.  A função da captação de recursos nos 

empreendimentos leva as pessoas, empresas, governos e outros atores a doar 

voluntariamente recursos financeiros. Para ocorrer o fundraising, é necessário um 

planejamento e sua consequente implementação a partir de uma concepção de marketing, 

por intermédio de meios e modos de comunicação que permitam conquistar a maior fatia 

possível do mercado dos doadores, ou benfeitores, parceiros atuais e potenciais. (JUST 

GIVING, 2013). 

 A partir desse fundamento, abordamos o chamado financiamento colaborativo, ou 

crowdfunding, que tem se tornado uma alternativa cada vez mais interessante e um grande 

número de empreendedores, inclusive os criativos, vem aderindo a prática que está 

crescendo rapidamente no Brasil. 
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 Para conhecer um pouco mais sobre o assunto, segue a fala do gestor da Its Noon,  

Reinaldo Pamponet que aborda essa nova economia, baseada no ser humano e no poder das 

redes como um caminho diferente de se adaptar à crise de modelagem social política e 

econômica que o mundo hoje enfrenta. (EMPREENDEDORES CRIATIVOS, 2013). 

Conheça o site e aproveita para se cadastrar 

nesse canal. Amplie suas redes e possibilidades 

de criar e produzir. 

Site: https://www.itsnoon.net/home 

Vídeo do Reinaldo Pamponet 

                                    http://www.youtube.com/watch?v=Xav99IsXzgc 

 Nesse contexto, existe o site Catarse que é apontado como a primeira plataforma 

de financiamento colaborativo de projetos criativos do Brasil (ARAÚJO, 2012). Algumas 

frases piçadas no blog da Catarse resumem a ideia do crowdfunding: “Faça acontecer os 

projetos em que você acredita. Financie projetos de maneira colaborativa e torne-se parte 

de algo maior. Promova uma Catarse coletiva. Você é a peça que falta nesta história”. 

 Vamos acompanhar algumas dessas histórias e aprender com eles que estão 

tornando sonhos possíveis, ideais saindo do papel e tomando forma.  

 EU MAIOR - Numa iniciativa inédita de crowdfunding com incentivo fiscal, o filme 

arrecadou R$ 208,6 mil com mais de 600 patrocinadores (pessoa-física). 

http://vimeo.com/77411064 

Exibições do filme em outras cidades: 

http://eumaior.catarse.me/ 

Acompanhe as novidades: www.facebook.com/eumaior 

 Contato: canaleumaior@catarse.me 

 Saiba mais sobre o filme: www.eumaior.com.br 

 

COMO FUNCIONA – Lançamento do filme na cidade do Rio de Janeiro. 

 Cada contribuição de R$ 20,00 dá direito a um ingresso para a exibição – que como 

projeto precisa atingir o valor mínimo de R$3 mil até 14/11. Atingido esse valor, novas 

contribuições poderão ocorrer até 20/11, desde que ainda haja ingressos disponíveis. A 

contribuição pode ser feita por meio de cartão de crédito, débito, boleto bancário e/ou 
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Paypal. O ingresso é retirado pelo “patrocinador” no dia da exibição, no próprio cinema. 

Caso o valor mínimo do projeto não seja atingido a tempo e a exibição seja cancelada, o 

usuário receberá de volta o valor que contribuiu. Então, quer ver o EU MAIOR no cinema? 

Imagine a sala lotada de pessoas ligadas ao autoconhecimento e à busca da felicidade! 

 Outro exemplo vem do mercado editorial, retirado do artigo de Pablo Guimarães de 

ARAÚJO:  

 Vendo como era difícil entrar no meio (editorial), mandei uma carta pedinchona, 

das que costumava mandar para editar livros adultos, para cerca de 120 amigos, sugerindo 

que me ajudassem a fundar uma editora infanto-juvenil. Isso foi em dezembro de 1999 e já 

no fim do mês tinha mais ou menos 20 respostas positivas, cada um contribuindo com R$ 

1.000,00 ou mais – parcelados em cinco vezes ou pagos de uma vez. Foi assim que a editora 

nasceu em janeiro de 2000, com mais ou menos R$ 40.000,00 de uns 30 cotistas, que depois 

fechamos em 40. Com esse dinheiro, foi possível lançar os primeiros seis títulos, sendo 

quatro deles meus. (Sebastião Nunes, escritor, editor e artista gráfico, 21/01/2012) 

 Outro projeto criativo sendo realizado por meio do financiamento coletivo Brechó 

Solidário 

 

Projeto 100% financiado.  

Levantado R$ 8.020,00 por meio de 116 apoiadores. 

Financiado em 13/10/2013. 

http://catarse.me/pt/brechoecosolidario 

 

 Entre várias maneiras de captar recursos de maneira sustentável, podemos ainda 

destacar a Benfeitoria, outro canal para criar novas possibilidades de negócios de forma 

colaborativa que une o crownfunding + consultoria + cursos de formações, entre outras 

estratégias. Acompanhe essa palestra do empreendedor Dorly Neto que relata e explica as 

andanças desse empreendimento. (EMPREENDEDORES CRIATIVOS, 2013). 

Site: http://benfeitoria.com/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_kDLjWyFi0Y  

Para saber mais sobre o financiamento colaborativo, coletivo ou ainda crowdfunding: 

http://www.cetiqt.senai.br/dcb/ead/redige/index.php/redige/article/view/105/184  
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 A seguir, vamos acompanhar dois vídeos e uma história que vão introduzir o tema 

posterior. Note que o primeiro vídeo, que fala sobre um negócio da cidade de Salvador, há 

uma informação interessante: a citação da moeda social Grão.  Com esse aquecimento, 

podemos prosseguir discutindo sobre “Moedas Criativas”: 

Moedas Criativas com Gilson Schwartz da Eco Vox TV:  

       http://www.youtube.com/watch?v=A_PCYiXlNzA. 

 

Moedas Criativas – sobre o Banco Palmas: 

 

http://vimeo.com/16562527 

 

 Em 2003, na Praia da Pipa, a instalação de um telecentro com apoio da Cidade do 

Conhecimento da USP e patrocínio dos governos federal, estadual e 

municipal em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, teve como uma de 

suas inovações a criação de uma moeda local, amparada pela 

comunidade de empresários, artistas e intelectuais. O objetivo era 

testar a ideia de uma transformação na cadeia de valor do turismo 

local a partir da emissão de uma moeda complementar cuja 

circulação iluminava um roteiro de conteúdos educacionais, 

artísticos, técnica e de cidadania. A “pesquisa-programa-ação” engajada e colaborativa foi 

realizada até 2006 com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia (FINEP) e do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) da Presidência da República. 

 Depois de assistir aos vídeos e ler a respeito de um projeto sobre moedas criativas, 

já percebemos do que se trata essa ideia. Mas qual seria o conceito de moeda criativa? 

Segundo Nascimento e  Gâmbaro (2012) “moedas criativas são moedas cujo capital ou 

“lastro” é cultural. São as moedas de um modelo econômico denominado “economia 

criativa” e podem ser vistas ainda como uma espécie de `vale-cultura`”.  

 Ainda no artigo de Nascimento e Gâmbaro (2012), eles expõem a fala do 

pesquisador Gilson Schwarzt : 
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 Falar em moedas cujas funções estão integradas à criação é pensar e desenvolver 

novos potenciais de financiamento, geração de renda e ocupação nos mercados culturais, 

em especial os mercados da cultura digital. Trata-se em suma de projeto que segue a 

metodologia da pesquisa-ação em torno de novas formas do valor e práticas de mercado na 

economia da cultura, do audiovisual e do conhecimento digital. 

 Ao aceitar essa nova moeda, nessa nova economia, como moeda de troca significa 

estar comprometido a fazer parte de uma proposta que objetiva investir no 

desenvolvimento local da educação, cultura, esportes, entretenimento. Além disso, 

comunga com os pilares da Economia Criativa: diversidade cultural, inclusão social, inovação 

e sustentabilidade. Quando esse tipo de moeda circula em uma comunidade é o mesmo que 

fomentar uma distribuição de saberes e práticas criativas de impacto social. Desta forma, a 

proposta está alinhada com o que nós estudamos, pois estamos falando da criação de uma 

nova forma de pensar a economia, de fazer negócios. Desta forma, a lógica do trabalho é 

inversa, ou seja, deixamos de trabalhar com acumulação de riquezas financeiras, já que as 

“Moedas Criativas” possibilitam acumular reservas de conhecimentos. Essa lógica inversa 

também permite que uma poupança de “Moedas Criativas” seja feita e utilizada para 

desenvolver uma comunidade, “não apenas para gerar riquezas financeiras, mas também 

trabalhando com conceitos tão necessários na atual geração: a colaboração e a 

coletividade”. (NASCIMENTO; GÂMBARO, 2012) 

 E como último ensinamento, por enquanto, é claro, vamos falar um pouco sobre os 

recursos 4D desenvolvidos por Lala Deheinzelin (2008).  É um quadro em que podemos 

distribuir nossos recursos para uma avaliação do potencial do negócio, do local, da região 

por meio de quatro dimensões, a saber: SÓCIO – POLÍTICA, FINANCEIRA, AMBIENTAL e 

SIMBÓLICO – CULTURAL. 
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FIGURA 2 – Recursos 4D 

 

Fonte: Deheinzelin (2008). 

 A ferramenta serve para avaliar, numa visão mais abrangente, os recursos 4D, ou 

seja, dessas quarto dimensões, que eu, empreendedor, ou meu empreendimento, ou 

projeto tem. Também é usado para compreender que há muitos recursos 4D disponíveis que 

podem ser moeda de troca e como manejá-los. É uma maneira para compreender o que já 

se tem e o que se necessita no momento de estabelecer um processo de colaboração com 

outros E uma possibilidade de criar bancos de recursos 4D e financiamento 4D. 

(DEZENHEINZELIN, 2008). 

 A figura a seguir demostra que a ferramenta também é útil para levantar mais 

elementos para avaliar, trocar, demonstrar e monitorar recursos e resultados, para além do 

quantitativo/ financeiro, relativizando a importância do financeiro/monetário. Na escala 

entre a linha vertical com alinha horizontal, podemos atribuir valor REAL a produtos, 

processos e projetos ao verificar os Recursos e Resultado 4D, que podem ser positivos ou 

negativos. . (DEZENHEINZELIN, 2008). 
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FIGURA 3 – Matriz 4D 

 
Fonte: Deheinzelin (2008). 

 

 Os usuários dessa ferramenta são formados de grupos, organizações, instituições, 

projetos, coletivos artísticos e culturais ou qualquer empreendedor quem esteja 

desenvolvendo um projeto e/ou precisa repensar, reinventar-se – compreender sobre o que 

tem e o que necessita; avaliar estrategicamente com quem quer se associar o que negociar, 

trocar ou pedir, bem como todos que queiram atribuir valor além do financeiro.  

 Para saber mais: http://pt.slideshare.net/Cultiva/lala-deheinzelin-cultiva-08-de-

agosto-oficina-economia-criativa-sustentabilidade-e-possibilidades-de-futuro  
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PALAVRAS FINAIS 

 O nosso aprendizado está sempre iniciando. Somos todos eternos aprendizes da 

vida. Só que nos dias de hoje, a imaginação, a criatividade, as ideias “loucas” têm espaço 

para discussão e o melhor de tudo, têm um valor simbólico e econômico que ajudam no 

desenvolvimento do local de onde viemos, onde vivemos.  

 É fato que as práticas dos setores criativos sempre ocorreram e continuarão a 

ocorrer. No entanto, a Economia Criativa no Brasil está apenas começando. Somente por 

volta de 2004 – 2005, esse tema começou a ser analisado e estudado com mais critério e em 

2012 foi criada a Secretaria da Economia Criativa, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) 

e por meio dela, políticas públicas e privadas começam a ser elaboradas. No entanto, com a 

força dos criativos que sempre se mantém criando, agora tomam a consciência de outros 

saberes e fazeres para tornar seus sonhos em ideias, de ideias a bens e serviços criativos que 

vão chegar a um dia nas pessoas. É a diversidade cultural do nosso País, a inclusão dos 

criativos (artistas, gestores entre outros), inovação e sustentabilidade (negócio, comunidade, 

local, região, país). 

 Vamos “arregaçar as mangas” e começar hoje e agora a trabalhar no nosso sonho, 

compartilhando sempre, pois como dizia Raul Seixas “sonho que se sonha só, é só um sonho 

que se sonha só. Sonho que se sonha junto vira realidade”. E sem esquecer que na 

aprendizagem a gente tem que desaprender para criar algo novo, de novo, e aí resgato outra 

frase que diz que é “desorganizando que posso me organizar” como já cantava Chico Science 

e Nação Zumbi. 

 O Brasil, nossa geração e as que chegam agradecerão por essa construção conjunta 

que estamos fazendo. Bom trabalho e boa sorte a todos nós! 
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