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Há dez anos, as economias criativas não eram tidas em conta no processo de desenvolvimento e de crescimento. Por
essa simples razão, navegávamos na desigualdade, porque a bitola era a imitação e o standard... Fabricamos apenas o
que podia ser feito em qualquer lugar. Entramos na concorrência com as nossas fraquezas (custo de transporte, de
energia etc.) e não com as nossas fortalezas, as nossas imatérias-primas.... Antes, o exótico era aquilo que os outros
queriam ver. Hoje, o genuíno é aquilo que nós temos para mostrar. A partir dai, pequenas empresas, mas em rede,
podem exportar as suas produções como bens created in... O Imaterial é o nosso valor maior.

Mário Lúcio Sousa, ex ministro da Cultura de Cabo Verde.
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PLANO DE ESTRATÉGICO DA ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
FORTALEZA 2040

EIXO: Dinamização econômica e inclusão produtiva
Tema/Assunto: Economia Criativa
Produto: Plano Estratégico da Economia Criativa
1 CONTEXTO
1.1.

A Economia Criativa no mundo

A economia criativa vem crescendo no mundo de forma sustentável nas últimas décadas, demonstrando sua capacidade de resistir às crises
econômicas e de estimular uma cultura empreendedora na juventude. O comércio mundial de bens e serviços criativos atingiu um nível
recorde em 2011 de US$ 624 bilhões 1. Ela também favorece a criação de empregos e a inclusão social, em função dos amplos complexos
produtivos oriundos dos setores criativos.
Considerando o valor agregado da cultura na produção de bens e serviços, os países signatários da Convenção da UNESCO sobre a Promoção e
Proteção da Diversidade das Expressões Culturais passam a considerar a cultura como o quarto pilar do desenvolvimento das Nações. Por isso,
a economia criativa vem se tornando uma alternativa econômica irrefutável para os países de grande diversidade cultural, sobretudo, para os
países de grande desigualdade social e cuja diversidade poderia ser o insumo para uma nova matriz de desenvolvimento. Enfim, trata-se de
avançar na formulação de políticas públicas que produzam desenvolvimento sustentável, com o objetivo maior de transformar cultura e
1

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD (2013).

6

criatividade em inovação e inovação em riqueza cultural, econômica e social. Contudo, é necessário enfrentar basilares para o
desenvolvimento da economia criativa: investimento em pesquisas, indicadores e metodologias que assegurem a confiabilidade de dados que
possam dar substrato às políticas públicas; fomento aos empreendimentos; formação para os setores; infraestrutura que garanta a
criação/produção, circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços criativos; marcos legais tributários, trabalhistas, civis,
administrativos e constitucionais que desobstruam e potencializem as dinâmicas econômicas desses setores; institucionalização da temática no
campo público e privado, que permita o avanço das políticas públicas.
Por outro lado, a tecnologia, sobretudo a tecnologia da informação e da comunicação (TIC) no século 21, vem se tornando o grande veículo de
divulgação e difusão da produção cultural/criativa. Desempenha também papel essencial na produção e na “sintonia social” da criatividade de
indivíduos, redes e coletivos, por trazer a informação, possibilitar a cooperação, criar um ambiente amplo e diversificado, ao mesmo tempo
local e global, para a produção, circulação e consumo de produtos criativos. Essas tecnologias estão presentes, ora sob a forma de veículo, ora
como instrumento, em todas as fases da cadeia de produção simbólica humana, que vai da criatividade (em seu estado puro) à inovação (a
criatividade e a cultura transformadas em tecnologias sociais, bens e serviços, conhecimento etc).
Em um mundo aonde a exportação de commodities vem perdendo gradativamente sua importância frente à exportação de bens e serviços de
alto valor agregado, estudos e pesquisas constatam a evolução da performance dos setores criativos, mesmo em momentos de crise. Esses
estudos anunciam a transformação do trabalho, a ampliação do setor de serviços e a necessidade da constituição de fundos específicos para o
financiamento dos setores criativos.
Em 2008, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) lança o primeiro Relatório Mundial sobre a
Economia Criativa, em um esforço de compilar informações e dados sobre a economia dos bens e serviços simbólicos dentro de um quadro
mundial. Em 2010, a UNCTAD, no seu segundo Relatório, buscou ampliar seu escopo de pesquisa, abrangendo não somente o campo das
indústrias, mas também das artesanias criativas. Com a terceira edição do Relatório, em 2013, o conceito de economia criativa se ampliará
ainda mais:
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· É um conceito em evolução baseado em ativos criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico;
· Representa um conjunto de atividades econômicas baseadas em conhecimento, com uma dimensão de desenvolvimento e interligações
cruzadas em macro e micro níveis para a economia em geral;
· Funde as fronteiras entre a economia da cultura e a do conhecimento, reunindo nos seus produtos e serviços, arte, cultura, ciência e
tecnologia, insumos responsáveis pela agregação de valor e pela ampliação crescente de mercados consumidores no planeta;
· É uma economia e por isso pressupõe a presença do Estado na formulação de políticas públicas capazes de fomentar, regular e estruturar o
campo criativo brasileiro;
· Pressupõe novos pilares de competitividade, assentados em valores e ideias que se transformam em marcas, patentes, softwares, designs,
conteúdos, imagens e narrativas;
· Estimula a geração de renda, a criação de empregos e a exportação de ganhos, ao mesmo tempo em que promove inclusão social,
diversidade cultural e desenvolvimento humano;
· Abrange aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com objetivos de tecnologia, propriedade intelectual e turismo;
· Constitui uma opção de desenvolvimento viável que demanda respostas de políticas inovadoras e multidisciplinares.

1.2 A Economia Criativa no Brasil
A economia criativa ganhou institucionalidade no Brasil tardiamente, em 01/06/2012, a partir da criação de uma nova Secretaria no Ministério
da Cultura. Segundo o Plano da Secretaria da Economia Criativa (2011-2014) a economia criativa é “a economia resultante 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” (Ministério da Cultura do Brasil, 2011). A
Secretaria da Economia Criativa foi extinta em 2015, o que revela, ainda nos dias de hoje, a incompreensão dos governos relativa ao papel
estratégico dos setores criativos na agenda de desenvolvimento do século 21. Apostando em um modelo “desenvolvimentista”, pautado na
indústria tradicional, o Brasil ainda propõe uma agenda econômica desprovida de complexidade, o que o faz ser reconhecido na paisagem
internacional como um exportador de commodities.
O modelo de crescimento brasileiro, baseado na absorção de mão de obra e no incentivo ao consumo doméstico demonstra exaustão, pois os
dados macroeconômicos indicam uma tendência de queda da industrialização tradicional e do valor das matérias primas no mercado
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internacional, ao mesmo tempo em que se observa e aumento da performance e do emprego nos setores de serviços, especialmente, dos bens
e serviços criativos. Em um mundo globalizado, as agendas econômicas dos países desenvolvidos apostam em criatividade e inovação, seja nos
processos, seja nos produtos. Lamentavelmente, o Brasil ainda não despertou para o papel estratégico da economia criativa nem tampouco
para o seu potencial de liderança no mundo, na construção de um desenvolvimento includente, sustentável e justo:
· O Brasil é a 6ª economia do mundo e ocupa 35ª posição no ranking dos países exportadores de bens criativos
· A economia criativa é objeto de políticas públicas escassas e insatisfatórias no Brasil, apesar do seu desenvolvimento científico e tecnológico
e da sua grande diversidade cultural, podendo se tornar uma liderança mundial nesse campo.
· O Brasil necessita traduzir em seus produtos e serviços a riqueza da sua diversidade cultural;
· A expansão do poder de consumo da nova classe média brasileira (só na classe C são 103 milhões de consumidores) representa um mercado
real e potencial para produtos e serviços da economia criativa: mobiliários e artefatos dotados de design, moda, turismo cultural e de
experiência, TV por assinatura e internet, educação e conteúdos culturais criativos;
· A economia criativa é por natureza transversal e por isso a formulação de uma política pública para a área requer governança integrada de
pastas diversas sobre o mesmo território, de modo a facilitar o diálogo interministerial, a promoção de sinergias, a pactuação de objetivos e
metas e a potencialização de resultados;
· Um país inovador necessariamente é um país que formula e implanta políticas públicas para a criatividade, considerando-a a base de
construção de um ambiente propício à inovação.
A despeito da ausência de políticas públicas para a economia criativa brasileira, um grande contingente de jovens, que hoje está na periferia
das grandes cidades e no interior do Brasil, vem trabalhando, informal e precariamente, no campo da economia criativa. Cotidianamente a
criatividade popular se manifesta, sobretudo a partir da (re)invenção de tecnologias sociais, muitas vezes (e talvez por isso) produzidas em
ambiente de precariedade e carência social. A combinação da criatividade natural da população brasileira com políticas públicas adequadas ao
seu cultivo, incremento da qualidade, acessibilidade a equipamentos educacionais e culturais, disponibilidade de veículos de expressão,
difusão e circulação, novas práticas de financiamento e de educação para o n ovo trabalho poderiam prover os meios para a viabilização
econômica dos bens e serviços criativos e a consequente realização social de parcela considerável da população do país, sobretudo da
população jovem.
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O Brasil tem, diante de si, a gigantesca tarefa de aprimorar a educação pública, mormente a educação básica de sua população. Essa missão é
inadiável e imprescindível. Porém, bem sabemos que séculos de histórico descaso com a educação não podem ser sanados em curto prazo. Há
um tempo inevitável, a ser medido em décadas, para a satisfatória realização dessa tarefa. A economia criativa, em função de sua estrutura
em redes e sistemas produtivos, oportuniza um “atalho” capaz de ganhar precioso tempo, a despeito da deficiência educacional. Não que a
educação se dispense, pois isso é impossível. Trata-se de oferecer trajetórias formativas mais curtas, visando à profissionalização dos setores
criativos, especialmente em territórios onde há grandes desigualdades sociais.
Enfim, pela sua dimensão territorial, pela potencialidade de seus mercados regionais, pela liderança entre os países do hemisfério Sul, o Brasil
necessitaria urgentemente construir um Plano Nacional de Economia Criativa, que lhe permitisse formular um novo modelo de
desenvolvimento, especialmente para micro e pequenos empreendedores, artistas e demais profissionais do campo da cultura e da
criatividade. Um desenvolvimento fundamentado na inclusão produtiva, na sustentabilidade, na diversidade cultural e na inovação.
Apesar da ausência de políticas públicas para a economia criativa brasileira, institutos de pesquisa, organizações de classe, universidades e
outras agências de desenvolvimento vêm produzindo informações sobre os setores criativos brasileiros. Traduzindo a economia criativa em
números, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) realizou em 2014 um mapeamento das indústrias criativas no Brasil. Esse
estudo mostrou que a participação do PIB dos setores criativos no PIB total, nesta década, teve um crescimento gradativo, atingindo a
participação de 2,6% no ano de 2013:

Gráfico 1: PIB Criativo Estimado e Sua Participação no PIB Total Brasileiro – 2004 a 2013
Fonte: FIRJAN (2014)
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Contudo, a participação do Produto Interno Bruto (PIB) da economia criativa brasileira, levantada no estudo da FIRJAN (2014) foi calculada a
partir de dados relativos aos setores criativos formais. Não é descabida a hipótese de que o percentual de participação do PIB dos setores
criativos é muito mais significativo, caso fossem considerados dados obtidos a partir da economia informal dos setores produtivos. De
qualquer modo, os dados da formalidade já demonstram o potencial de crescimento dos setores criativos brasileiros.
1.3 A Economia Criativa no Ceará
O Ceará demonstra grande potencial entre os estados brasileiros, para o desenvolvimento da economia criativa. O estudo da FIRJAN, acima
citado, apresenta informações relevantes relativas à participação dos empregados em setores criativos, no total de empregados por estado do
país, além da remuneração media mensal desses profissionais. O estado do Ceará em 2004 apresentou uma taxa de 1% de participação dos
empregados em setores criativos; em 2013 a taxa foi de 1.4%. Esse crescimento situa o Ceará na oitava posição entre os estados brasileiros e o
primeiro em relação à região nordeste.

Gráfico 2: Participação dos Empregados Criativos no Total de Empregados do Estado 2004 e 2013.
Fonte: FIRJAN (2014)
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Com relação a remuneração média mensal, o Gráfico 3 demonstra que houve um aumento significativo em praticamente todos os estados
entre os anos de 2004 e 2013.

Gráfico 3: Remuneração Média Mensal dos Profissionais Criativos, por Estado 2004 e 2013.
Fonte: FIRJAN (2014)

Contudo, entre os estados brasileiros, o Ceará aparece em último lugar em relação à remuneração média mensal dos trabalhadores criativos.
No Ceará, o PIB gerado por empresas da economia criativa é de R$ 1,5 bilhão, o que representa 1,8% da economia. São 4.192 empresas que
atuam em atividades oriundas dos setores criativos no estado. Trabalham nos setores criativos 19 mil cearenses, o que corresponde a 1,4% da
força de trabalho estadual. As profissões e atividades criativas estão, assim distribuidos, nos seguintes setores:
Arquitetura
e Engenharia
Elaboração de projetos
de
design
de
edificações, paisagens e
ambiente, planejamento
e conservação.

Artes

Artes Cênicas

Biotecnologia

Design

Expressões Culturais

Filmes & Vídeo

Serviços culturais,
gastronomia
museologia
e
produção cultural

Criação
artística,
produção e direção de
espetáculos teatrais,
dança,
stand
up
comedy.

Bioengenharia, pesquisa
em biologia, atividades
laboratoriais:
tecidos/
cosmética
/perfumaria

Design gráfico,
multimídia e de
móveis

Criação de artesanato,
museus,
biblioteca,
folclore

Produção,
fotografia,
distribuição
exibição

edição,
e
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Mercado editorial

Moda

Música

Edição de livros,
jornais, revistas e
conteúdo digital

Criação e produção de
roupas,
calçados,
acessórios, home decó;
editoriais, eventos de
moda

Gravação; edição e
mixagem de som;
criação; interpretação
musical

Software, games e
telecom
Desenvolvimento de
softwares,
games,
apps,
sistemas,
consultoria em TI e
robótica.

Pesquisa
&
desenvolvimento
Desenvolvimento
experimental
e
pesquisa em geral

Publicidade

TV & Rádio

Atividades
de
publicidade,
marketing, pesquisa de
mercado e organização
de eventos

Produção
e
desenvolvimento de
conteúdo,
programação
e
transmissão

Sobre as profissões criativas que mais empregam no Ceará, os dez primeiros lugares são as seguintes:
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar
6º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar

Arquitetura e Engenharia
Gerente de Marketing (Publicidade)
Programador de sistemas de informação (software, games, telecomunicações)
Designer de calçados sob medida (Moda)
Analista de negócios (Publicidade)
Designer gráfico (Design)
Modelista de roupas (Moda)
Gerente de tecnologia da informação (Música)
Músico intérprete instrumentalista (Música)
Analista de pesquisa de mercado (Publicidade)

3.117 empregados
1.582 empregados
1.533 empregados
1.508 empregados
817 empregados
571 empregados
527 empregados
507 empregados
483 empregados
436 empregados

Um dos problemas que dificulta a compreensão qualitativa ou quantitativa da produção de riqueza oriunda dos setores criativos diz respeito à
ausência de desagregação dos dados, ou seja, setores da economia industrial tradicional ainda se mantém agregados aos setores criativos. É o
caso, por exemplo, da Arquitetura e da Engenharia que, por estarem agregadas como se representassem um único setor, falseiam o
conhecimento do campo criativo no país, nos estados e municípios. Essa agregação de setores também ocorre nos relatórios mundiais, o que
representa um óbice para o conhecimento e a produção de diagnósticos sobre os setores criativos no mundo.
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1.4 A Economia Criativa em Fortaleza
O século 21 é o século das cidades. Se a economia criativa encontra seu fundamento na abundância e não na escassez de recursos, pois seu
insumo principal é a criatividade e o conhecimento humano, que são infinitos, ela figura como uma estratégia fundamental, especialmente
para as cidades nesse século, especialmente, para aquelas onde a criatividade das populações é mais significativa do que o domínio da ciência
e tecnologia. Ao mesmo tempo, a natureza colaborativa dessa economia favorece a ação coletiva entre pessoas, comunidades, instituições,
coletivos, empresas, governos e redes. Enfim, a economia criativa nas cidades também oportuniza a “queima de etapas” nos processos
produtivos, na medida em que reconcilia estratégias nacionais com processos internacionais globais.
A inserção da economia criativa no âmbito das cidades produz uma mudança de paradigma na própria mentalidade acerca do
desenvolvimento. Na abordagem tradicional da economia, foca-se na economia industrial de produção em larga escala, com seu foco na
venda, exportação e importação de produtos. Na abordagem centrada na economia criativa o foco recai não somente no caráter utilitário do
produto, mas nas ideias, nos conceitos, nos sentimentos, nas narrativas, enfim, na experiência que os produtos comercializados possam
agregar.
Fortaleza demonstra historicamente sua vocação para a área de serviços, podendo ampliar esse potencial para a economia criativa. Pode-se
verificar recentemente na cidade a evolução da participação de um “núcleo criativo”, na perspectiva dos vínculos ativos, especialmente no
período de 2008 a 2012. Das quatro categorias dos setores criativos definidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (artes, criações funcionais, mídia e patrimônio) a que demonstra maior potencial de expansão em Fortaleza corresponde às
criações funcionais, com destaque para as atividades associadas ao design de moda, conforme pode ser observado a partir da extração de
dados da plataforma da SDE (FORTALEZA, 2015):
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Gráfico 4: Evolução da participação das Indústrias criativas no Núcleo Criativo Vínculos ativos em dez/CNAE 2.0
Fonte: Elaborado pela ACEP/SDE a partir de dados compilados da RAIS/MTE (FORTALEZA, 2014).
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Em relação à evolução da remuneração média dos setores criativos, também os setores relacionados às Criações Funcionais e às Mídias
correspondem àqueles que pagam melhores salários, têm maior institucionalidade, mantendo relações mais estreitas com a indústria
tradicional.
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Gráfico 5: Evolução da remuneração média real dos setores criativos no Núcleo Criativo: Valores dez 2012/ CNAE 2.0
Fonte: Elaborado pela ACEP/SDE a partir de dados compilados da RAIS/MTE (FORTALEZA, 2014)
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A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio do Instituto de Planejamento de Fortaleza – Iplanfor, iniciou em 2015 uma série de pesquisas
para realizar um diagnóstico da economia criativa na Região Metropolitana de Fortaleza, com o propósito de construir coletivamente, junto
aos profissionais criativos e representantes de organizações públicas e privadas, uma política pública municipal para a economia criativa da
capital. Nesse diagnóstico, alguns setores como o audiovisual, o design de moda, os jogo digitais e a música, foram identificados como
exemplos de setores com capacidade de desenvolvimento econômico para a cidade, especialmente, na perspectiva de um Plano da cidade
para as próximas décadas: o Plano Fortaleza 2040. Enquanto o design de moda, fruto de uma histórica vocação da cidade (que já foi um
grande polo de confecções do país) desenvolve soluções próprias por meio da moda autoral, os jogos digitais, desenvolvidos sobretudo com o
suporte da internet, perscrutam uma tendência que pode vir a ser fortalecida com o necessário apoio de políticas públicas. Relativamente à
musica, Fortaleza goza de um reconhecimento nacional em função da qualidade dos profissionais atuantes, tanto no núcleo criativo (cantores,
músicos, arranjadores, produtores etc) quanto nas demais áreas de atuação dessa cadeia produtiva. No audiovisual, vale ressaltar a presença
de uma geração de profissionais que vem se destacando na produção de conteúdos relacionados à TV aberta, à TV paga e ao cinema.
Como já se afirmou, para além desses setores, a inequívoca vocação da cidade para o comércio de bens de serviços pode e deve ser ampliada
para o campo cultural e criativo. Dessa forma, observa-se a urgência do desenvolvimento de estratégias, diretrizes e ações capazes de
transformar Fortaleza na Capital do Comércio de Bens e Serviços Culturais e Criativos do Nordeste. De modo integrado às estratégias de
desenvolvimento do turismo na cidade, a economia dos setores das artes e do entretenimento também demonstram tendência ao
crescimento quando associados, por exemplo, às festas, espetáculos e eventos que já fazem parte do calendário turístico cultural da cidade
(réveillon, carnaval, festas juninas, festas religiosas, micaretas etc).
Por outro lado, o artesanato e a gastronomia também caminham juntos como insumos estratégicos ao desenvolvimento turístico e cultural da
cidade. Vale destacar o talento do cearense para as atividades manuais e artesanais (rendas, bordados, artefatos de decoração, utensílios
domésticos etc) com uma produção extremamente importante para o design de moda, o de interiores e arquitetura. A gastronomia aparece
no setor de serviços como uma possibilidade concreta de produção de riquezas, ampliando o leque de atuação dos profissionais atuantes na
cadeia produtiva, tais como: consultores, chefs de cozinha, assistentes, nutricionistas entre outros. Enfim, não podemos subestimar a potencial
econômico as artes cênicas, destacando-se o teatro de humor na cidade. Essa representativa expressão da nossa cultura, reconhecida
nacionalmente, vem crescendo, tanto na produção de conteúdos para a TV, o rádio e a internet, quanto nos stand up comedy nos bares,
restaurantes, casas de show, shoppings centers, barracas de praia entre outros equipamentos e espaços da cidade.
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A cidade apresenta equipamentos culturais importantes como os Cucas, Vila das Artes, Mercado dos Pinhões (municipais), Porto Iracema das
Artes, Centro Cultural Dragão do Mar, Centro Cultural Bom Jardim, Teatro José de Alencar (estaduais), Caixa Cultural (Federal), além de ateliês,
galerias e empreendimentos criativos (privados) que podem e devem ser pensados de forma estratégica. No entanto, esses equipamentos não
estão disponíveis e distribuídos em todos os bairros da cidade, o que dificulta o acesso à produção, circulação e consumo de produtos criativos
na cidade.
Figura 1: Equipamentos culturais no município de Fortaleza

Fonte: autores, 2016.

Como se observa, o Plano de Economia Criativa de Fortaleza deverá, em seu eixo infraestrutural, enfrentar a concentração territorial de
equipamentos nos bairros da cidade. Enfim, vale ressaltar que um Plano para a Economia Criativa de Fortaleza deve ser tão transversal quanto
é transversal a temática relativa a essa economia. Nesse sentido o Plano para a Economia Criativa de Fortaleza deve se conectar com todos os
outros grupos que produziram seus planos cujo o conjunto constitui o Plano Fortaleza 2040:
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Figura 2: Fortaleza Criativa
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Na etapa de elaboração do diagnóstico para a construção do Plano da Economia Criativa de Fortaleza foram identificados os seguintes desafios
para que se possa desenvolver uma política pública de economia criativa na cidade. Para cada problema são definidos os respectivos desafios:
Quadro 1 – Problemas e desafios da Economia Criativa

PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS

DESAFIO

• Criar e adequar infraestrutura para o desenvolvimento da economia
 Infraestrutura incipiente e inadequada para o desenvolvimento da
criativa no território.
economia criativa no território.
 Modelos de negócios precários e inadequados frente aos desafios
dos empreendimentos criativos; baixa disponibilidade e/ou • Fomentar a sustentabilidade de empreendimentos criativos para
inadequação de linhas de crédito para financiamento das fortalecer sua competitividade e a geração de emprego e renda.
atividades dos setores criativos.
 Baixa oferta de formação em todos os níveis (técnico, • Formar gestores e profissionais para os setores criativos com vistas a
qualificar os empreendimentos, bens e serviços.
profissionalizante e superior) para os setores criativos.
 Baixa institucionalidade da Economia Criativa nos Planos
• Ampliar a institucionalização da Economia Criativa nos territórios visando
Municipais e Estaduais de Desenvolvimento, o que enfraquece a
ao desenvolvimento local e regional
dinamização dos ciclos econômicos dos setores criativos.
 Ausência, insuficiência e desatualização de marcos legais e
• Criar e adequar marcos legais para o fortalecimento dos setores criativos.
infralegais para o desenvolvimento dos setores criativos.
 Ausência de informações, dados e de análises produzidos e • Levantar, sistematizar e monitorar as informações e dados sobre a
Economia Criativa para a formulação de políticas públicas.
sistematizados
O cenário apontado pelo Diagnóstico foi ratificado nas discussões dos grupos compostos por representantes dos setores criativos na cidade de
Fortaleza, a partir das Oficinas realizadas com o campo criativo da cidade. O resultado dessas discussões foi estruturado em uma Matriz SWOT,
onde foram definidas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o desenvolvimento da economia criativa em Fortaleza.
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Figura 3: Matriz SWOT da Economia criativa em Fortaleza

MATRIZ SWOT

Fonte: autoras, 2016
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS
Políticas relacionadas
Constituição Federal

Princípios Norteadores da
Política
Art. 215. O Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as
manifestações das culturas
populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo
civilizatório nacional.
2º A lei disporá sobre a fixação
de datas comemorativas de alta
significação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais.
3º A lei estabelecerá o Plano
Nacional de Cultura, de duração
plurianual, visando ao
desenvolvimento cultural do País
e à integração das ações do
poder público que conduzem
à: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)

Diretrizes da Política

Objetivos da Política

I - diversidade das expressões
culturais; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
II - universalização do acesso aos bens
e serviços culturais; Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
III - fomento à produção, difusão e
circulação de conhecimento e bens
culturais; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
IV - cooperação entre os entes
federados, os agentes públicos e
privados atuantes na área
cultural; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
V - integração e interação na execução
das políticas, programas, projetos e
ações desenvolvidas; Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
VI - complementaridade nos papéis
dos agentes culturais; Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
VII - transversalidade das políticas
culturais; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
VIII - autonomia dos entes federados e
das instituições da sociedade
civil; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em
suas múltiplas dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
48, de 2005)
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação,
e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear
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IX - transparência e compartilhamento
das informações; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
X - democratização dos processos
decisórios com participação e controle
social; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
XI - descentralização articulada e
pactuada da gestão, dos recursos e das
ações; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
XII - ampliação progressiva dos
recursos contidos nos orçamentos
públicos para a cultura. Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema
Nacional de Cultura, nas respectivas
esferas da Federação: Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
I - órgãos gestores da cultura; Incluído
pela Emenda Constitucional nº 71, de
2012
II - conselhos de política
cultural; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
III - conferências de cultura; Incluído
pela Emenda Constitucional nº 71, de
2012
IV - comissões intergestores; Incluído
pela Emenda Constitucional nº 71, de
2012
V - planos de cultura; Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
VI - sistemas de financiamento à
cultura; Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012

sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na
forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores
de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo
estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua
receita tributária líquida, para o financiamento de programas e
projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente
aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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Estatuto da Cidade –
LEI N. 10.257, de 10 de
julho de 2001: Dispõe
sobre a
regulamentação e
definição de
instrumentos propícios
à efetivação das
diretrizes encontradas
no capítulo sobre
Política Urbana, Artigos
183-184 da
Constituição Brasileira
de 1988.

A promoção da justiça social,
mediante ações que visem à
erradicação da pobreza e da
exclusão social, da redução das
desigualdades sociais e da
segregação socioespacial;
O direito à cidade, entendido
como o direito à terra urbana, à
moradia digna, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura
urbana, ao transporte, aos
serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e
futuras gerações
A proteção, a preservação e a
valorização do patrimônio
cultural de interesse artístico,
estético, histórico, turístico e
paisagístico;
A preservação e conservação do
meio ambiente, assegurando a
proteção dos ecossistemas e
recursos ambientais existentes e
garantindo a todos os habitantes

VII - sistemas de informações e
indicadores culturais; Incluído pela
Emenda Constitucional nº 71, de 2012
VIII - programas de formação na área
da cultura; e Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
IX - sistemas setoriais de
cultura. Incluído pela Emenda
Constitucional nº 71, de 2012
São diretrizes da política de proteção
do patrimônio cultural de interesse
artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico:
I — compatibilização de usos e
atividades com a preservação e
proteção do patrimônio cultural de
interesse artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico: II —
democratização do acesso aos
equipamentos culturais, garantindo a
sua distribuição equitativa no território
urbano;
III
—
compatibilização
do
desenvolvimento econômico e social
com a preservação do patrimônio
cultural de interesse artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico e do
patrimônio natural;
IV — estímulo à preservação da
diversidade cultural existente no
Município;
V
—
proteção,
preservação,
conservação, recuperação, restauro,
fiscalização e monitoramento do
patrimônio cultural de interesse
artístico, estético, histórico, turístico e

Considerar, no processo de planejamento e execução das políticas
públicas, a integração social, econômica, ambiental e territorial do
Município e da Região Metropolitana;
Construir um sistema democrático e participativo de planejamento
e gestão da cidade;
Garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização, recuperando e transferindo para a
coletividade parte da valorização imobiliária decorrente de ações
do poder público;
Regular o uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano a partir
da capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de
saneamento ambiental e das características do sistema viário;
Combater a especulação imobiliária;
Preservar e conservar o patrimônio cultural de interesse artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;
Preservar os principais marcos da paisagem urbana;
Ampliar a oferta de áreas para a produção habitacional de
interesse social com qualidade, dirigida aos segmentos de baixa
renda;
Promover a urbanização e a regularização fundiária das áreas
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um meio ambiente
ecologicamente equilibrado;
O desenvolvimento sustentável,
promovendo a repartição
equânime do produto social e
dos benefícios alcançados,
proporcionando um uso racional
dos recursos naturais, para que
estes estejam disponíveis às
presentes e futuras gerações.

paisagístico;
VI — adoção de medidas de
fiscalização preventiva e sistemática
para a proteção das edificações e dos
lugares de interesse histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico; VII —
fomentar e incentivar a educação
patrimonial;
VIII — promoção de ações articuladas
e coordenadas entre os órgãos do
Município, Estado e União, a fim de
proteger o patrimônio cultural e
natural;
IX — capacitação contínua do corpo
técnico municipal

irregulares ocupadas por população de baixa renda;
Induzir a utilização de imóveis não edificados, não utilizados e
subutilizados;
Distribuir equitativamente os equipamentos sociais básicos, de
acordo com as necessidades sociais das regiões, de forma que a
distribuição dos respectivos recursos a estas seja diretamente
proporcional à população e inversamente proporcional ao nível de
renda;
Preservar os ecossistemas e os recursos naturais; XIII — promover
o saneamento ambiental em seus diferentes aspectos; XIV —
reduzir os riscos urbanos e ambientais;
Promover a reabilitação da área central da cidade;
Promover a acessibilidade e a mobilidade universal, garantindo o
acesso de todos os cidadãos a qualquer ponto do território, através
da rede viária e do sistema de transporte coletivo

LEI Nº 9347 DE 11 DE
MARÇO DE 2008.
Dispõe sobre a
proteção do
patrimônio HistóricoCultural e Natural do
Município de Fortaleza,
por meio do
tombamento ou
registro, cria o
Conselho Municipal de
Proteção ao
Patrimônio HistóricoCultural (COMPHIC) e
dá outras providências.

Pluralidade da Natureza
Patrimônio Histórico Cultural,
Para efeito de tombamento
visando a proteção e ou
salvaguarda, os bens e as
expressões culturais poderão ser
de qualquer natureza ou origem,
tais como: histórica,
arquitetônica, Arqueológica,
ambiental, natural, paisagística
ou quaisquer outras de interesse
das artes e ciências.
O Patrimônio Histórico Cultural
devem ser reconhecido como tal

- O patrimônio histórico, cultural e
natural do Município de Fortaleza é
constituído pelos bens de natureza
material e imaterial, móveis e imóveis,
públicos e privados, portadores de
referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade fortalezense.
- Se constitui como Patrimônio
Histórico, cultural e natural no âmbito
do Município os bens móveis ou
imóveis que por qualquer forma de
proteção prevista em lei, venham a ser
reconhecidos como tal.

Formular diretrizes para orientarem a política de preservação e
valorização do patrimônio histórico – cultural da cidade;
Implementar ações para inventariar, referenciar e valorizar o
patrimônio histórico cultural de Fortaleza.
Regulamentar medida de proteção determinadas pelo Município
visando possibilitar a melhor forma de permanência do bem de
valor histórico cultural, com suas características e resguardar sua
integridade.
Instituir, no âmbito da Secretaria de Cultura de Fortaleza
(SECULTFOR), o "Programa Municipal do Patrimônio Imaterial",
Dispor sobre a instituição, organizações e atribuições do Conselho
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pela comunidade, na
identificação dos bens a serem
protegidos pelo Município, levarse-ão em conta os aspectos
cognitivos, estéticos ou
subjetivos que estes tenham
para a comunidade.

LEI Nº 9.501, DE 01 DE
OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre a
instituição,
organização,
atribuições e
funcionamento do
Conselho Municipal de
política cultural.

Lei nº 9.585 de
30/12/2009. Dispõe
sobre a criação dos
programas Polo
Tecnológico de
Fortaleza (PTFOR), e
Polo Criativo de
Fortaleza (PCFOR),

Preservação do Patrimônio
Histórico Cultural, Dever e
Direito do Cidadão, Compete a
todo cidadão preservar o
patrimônio histórico-cultural e
natural zelando pela sua
proteção e conservação.
Principio da Democracia, a
gestão da politica pública de
cultura do município deve ser
democrática e compartilhada
com a população.
Principio da Transversalidade,
as Políticas de formação,
produção, criação, difusão e
fruição culturais desenvolvidas
pelo Município devem respeitar
o caráter de transversalidade das
mesmas.
Desenvolvimento sustentável,
econômico, sociocultural e
tecnológico;
Inclusão social, capacitação
tecnológica e profissional;
Requalificação urbana de

O Bem material ou imaterial
considerado patrimônio histórico,
cultural e natural, pode ser tombado
individualmente ou em conjunto,
visando à sua preservação.

Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural
(COMPHIC).

- Gestão democrática e autônoma da
cultura no Município de Fortaleza.

-Criar e legitimar uma instancia de participação social no âmbito da
Secretaria de Cultura do Município;

- Institucionalização das relações
democráticas entre a administração
pública e os múltiplos setores da
sociedade civil,

- Implantar o Conselho Municipal de Política Cultural, órgão
colegiado permanente, de caráter normativo, deliberativo,
fiscalizatório e consultivo,

- Articulação governamental com os
demais níveis federados, no
desenvolvimento da politica cultural
do município.
Esta lei institui os programas PÓLO
TECNOLÓGICO DE FORTALEZA – PTFOR
e PÓLO CRIATIVO DE FORTALEZA PCFOR, que dispõem sobre o apoio a
empreendimentos produtivos no
município de Fortaleza, por meio da
concessão de benefícios fiscais e
materiais às pessoas jurídicas que

Criar e regulamentar um dos elementos fundamentais do Sistema
Municipal de Cultura, o CMPC – Conselho Municipal de Politica
Cultural, vinculado administrativamente e financeiramente à
Secretaria de Cultura de Fortaleza.

Incentivar o desenvolvimento sustentável, econômico,
sociocultural e tecnológico do município de Fortaleza, por meio da
promoção de inclusão social, capacitação tecnológica e profissional
de jovens e adultos, requalificação urbana de imóveis de interesse
público e redirecionamento produtivo de áreas territoriais do
Município, investimento em pesquisa e desenvolvimento e
inovação, e formação de arranjos produtivos locais integrados,
visando à geração de empregos formais, ao incremento da
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para o fomento de
empresas de base
tecnológica e o
desenvolvimento
sociocultural do
município de Fortaleza

imóveis de interesse público

arrecadação tributária e ao aprimoramento do bem-estar social.

Formação de arranjos
produtivos locais.

desenvolvem atividades econômicas
de base tecnológica e atividades
culturais, mediante a prestação de
contrapartidas socioeconômicas por
parte dos beneficiários, observados os
requisitos estabelecidos nesta lei e em
seu regulamento

LEI Nº 9904 DE 10 DE
ABRIL DE 2012. Dispõe
acerca do Sistema
Municipal de Fomento
à Cultura (SMFC) e dá
outras providências

Principio da Transparência,
promover a transparência dos
recursos empregados na cultura
através de prestações de contas
periódicas, assim definidas pelo
Conselho Municipal de Política
Cultural;

Cultura como fator de
desenvolvimento social e econômico Promover a interação econômica da
cultura com as demais áreas sociais, no
intuito de formular estratégias de
desenvolvimento para o Município de
Fortaleza;

Conjugar ações, projetos, programas, recursos humanos e
financeiros entre os diferentes entes da federação brasileira, dos
múltiplos setores da sociedade civil, de empresas, e de organismos
internacionais, com diretrizes definidas e fiscalizadas pelo Conselho
Municipal de Política Cultural.

Investimento em pesquisa e
desenvolvimento e inovação.

Principio da Isonomia,
Os projetos culturais serão
apoiados: respeitando o
principio da isonomia, mediante
mecanismos de conhecimento
público, critérios
regulamentados em editais,
analisados por comissão
formada por especialistas em
cada área cujos membro são
selecionados entre
representantes da sociedade
civil, através de chamamento
público, sob orientação do
Conselho Municipal de Política
Cultural.
Principio da Democracia, os
programas, projetos e ações

Cultura como Direito do cidadão,
Promover e efetivar os princípios e
regras dos direitos culturais, previstos
no art. 215 da Constituição Federal da
República em vigor;
Cultura como capital simbólico
fundamental ao individuo e aos
grupos sociais, incentivar a difusão de
bens culturais formadores e
informadores do pensamento, da
cultura e da memória;
Transversalidade da Politica Cultural
em relação às outras politicas
municipais, Subsidiar as políticas,
ações e programas de cultura do
Município de Fortaleza conduzidos
pela Secretaria de Cultura de Fortaleza
de forma transversal às politicas de
outros órgãos e entidades da

Apoiar e incentivar as diversas manifestações culturais e artísticas
locais de modo efetivo, sistemático, democrático e continuado, por
meio do financiamento direto ou da captação de recursos através
do sistema de incentivos fiscais,
Contribuir para a preservação, proteção e difusão dos valores
materiais e imateriais do patrimônio cultural, histórico, natural e
artístico de Fortaleza;
Promover a transferência de recursos da União e do Estado do
Ceará para o Município de Fortaleza para a implementação do
SMFC, através de convênios, transferências fundo a fundo e outros
instrumentos jurídicos que financiem ações conjuntas entre esses
níveis federados;
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LEI N° 9989, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2012.
Institui o Plano
Municipal de Cultura
de Fortaleza e dá
outras providências

culturais realizados com recursos
do poder público via Secretaria
de Cultura do Município, total ou
parcialmente, deverão prever
formas de democratização do
acesso aos bens e serviços
resultantes.
Principio da Democracia,
democratização e garantia do
amplo acesso aos bens culturais;
Principio da transparência e
isonomia, criar instrumentos
que garantam a transparência
dos recursos empregados na
cultura através de avaliações
definidas junto ao Conselho
Municipal de Política Cultural;
Principio da legalidade,
regulamentar os instrumentos
legais relacionados às políticas
culturais;

administração pública municipal.

Participação social na implantação e
gestão de políticas públicas de cultura;

Regulamentar, manter e aperfeiçoar o Sistema Municipal de
Cultura,

Cultura como um setor estratégico
para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável;

Identificar, proteger, valorizar e difundir o patrimônio cultural de
Fortaleza;

Descentralização territorial da gestão
e das ações culturais do Município;
Intersetorialidade e transversalidade
da cultura a todas as demais politicas
públicas do município, valorizando a
construção coletiva de fazeres e
saberes;

Promover a formação contínua em arte e cultura, contemplando
as linguagens artísticas e os profissionais da cultura nos territórios
da cidade;
Desenvolver uma comunicação pública específica para a cultura,
valorizando a construção coletiva de fazeres e saberes.
Fortalecer as políticas públicas e da gestão da cultura através da
consolidação de sistemas integrados de informação, mapeamento
e monitoramento;
Promover e democratizar o acesso da população a produção,
difusão, circulação e fruição dos bens e serviços culturais;
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3 VISÃO DE FUTURO, OBJETIVOS, METAS E DIRETRIZES
Para elaborar as bases para o Plano Estratégico de Economia Criativa em Fortaleza foi utilizado, como orientação das discussões em grupo, as
visões de futuro, objetivos e metas levantadas anteriormente para o Eixo 5 - Dinamização econômica e inclusão produtiva, o eixo em que a
Economia Criativa está inserida.
Visão de Futuro
Eixo e Objetivos
estratégicos
relacionados
Objetivos
específicos

Metas e resultados
esperados

Diretrizes para
implementação do
Plano

Uma cidade criativa, inovadora, inteligente e empreendedora, conectada com as cidades criativas do mundo, reconhecida pela desconcentração da
sua infraestrutura, pela qualidade dos seus bens e serviços criativos, pela competência e competitividade dos seus profissionais, pelos princípios da
sustentabilidade, inovação, diversidade cultural e inclusão social de seu modelo de economia criativa.
Eixo 5 - Dinamização econômica e inclusão produtiva
5.1. Estrutura produtiva e de serviços ampliada e diversificada;
5.2. Setores econômicos consolidados mais competitivos e de alto valor agregado;
5.3. Atividades promotoras de inclusão produtiva dinamizadas.
 Levantar, sistematizar e monitorar as informações e dados sobre a Economia Criativa para a formulação de políticas públicas;
 Fomentar a sustentabilidade de empreendimentos criativos para fortalecer sua competitividade e a geração de emprego e renda;
 Formar gestores e profissionais para os setores criativos com vistas a qualificar os empreendimentos, bens e serviços;
 Ampliar a institucionalização da Economia Criativa nos territórios visando ao desenvolvimento local e regional;
 Criar e adequar marcos legais para o fortalecimento dos setores criativos.
 Criar e adequar infraestrutura para o desenvolvimento da economia criativa.














Os setores criativos representarão 6% do PIB da cidade;
1/3 da população ativa da cidade trabalhará na economia criativa;
Serão formalizados de 50% dos profissionais informais;
Será institucionalizado um distrito criativo em cada regional (seja pela vocação, ou seja pela indução) com incubadoras, startup, clusters criativos;
Serão triplicados os cursos (livres e formais) voltados aos setores criativos;
Será implementado a formação para a criatividade e o empreendedorismos para todas as escolas de Fortaleza ;
Será criada uma agência de desenvolvimento da economia criativa em Fortaleza;
Será criado o Conselho de Economia Criativa de Fortaleza.
Será criado um observatório da economia criativa na cidade.
Apoio a novas modalidades de financiamento;
Criação de um ecossistema favorável as dinâmicas econômicas dos setores criativos;
Incentivo ao empreendedorismo criativo;
Sinergia de políticas, programas e ações de economia criativa entre as pastas do Governo Municipal;
 Sinergia de políticas, programas e ações entre Governo, Universidades e Empresas.
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Diretrizes
relacionadas a
Modelo
Institucional

Diretrizes
relacionadas a
Marcos Legais
(alterações ou criações
de marcos legais)

• Criação da Secretaria Municipal da Economia Criativa - SMEC: institucionalização da Economia Criativa na prefeitura, estimulando sua
transversalidade com as pastas da Ciência & Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Educação, Turismo e Trabalho & Emprego, entre outras.
• Criação da Agência Municipal da Economia Criativa – AGEC: vinculada a SMEC;
• Criação Instituto Municipal de Formação da Economia Criativa – IMEC;
• Criação Fundação de Comunicação e Produção de Conteúdos;
• Criação do Observatório da Economia Criativa - OBEC
• Criação e/ou adaptação de espaços, os Distritos Culturais, Inteligentes e Criativos (CIC), para cowoorking/ startups e demais arranjos produtivos
• Construção e/ou adaptação de espaços para a implantação dos escritórios de atendimento dos profissionais criativos.
• Criação e utilização de espaços físicos de venda dos produtos criativos para reforçar os corredores CIC.
• Implantação de Agência Municipal de Desenvolvimento da Economia Criativa de Fortaleza – AMDEC: voltada ao fomento, atendimento e suporte
técnico a profissionais criativos com a finalidade de qualificar a gestão de projetos e de negócios de micro e pequenos empreendimentos criativos.
 Alteração da Lei nº 9.610/98, Lei do Direito Autoral, incluindo no Art. 4º, disposições que definem critérios para revisão ou resolução dos contratos
(lesão, onerosidade excessiva e inexperiência), no Art. 5º e no 52 - A, o estímulo ao uso de licenças ao invés de cessão, e no Art. 53 a distinção entre
contratos de edição e de cessão. Criar, ainda, mecanismo que permita a gestão coletiva da obra audiovisual, beneficiando diretores, roteiristas,
atores, dubladores e produtores.
 Desoneração das folhas de pagamento dos segmentos criativos – Trocar a contribuição patronal ao INSS de 20% por empregado para o
recolhimento da alíquota de 1,5% sobre o faturamento das empresas – receita bruta
i. ALTERAR a Lei nº 12.546/11 – Plano Brasil Maior – incluir as empresas dos subsetores criativos, mediante a adição de um artigo que determine a
nova forma de incidência da contribuição para as empresas dos Setor Criativo. Ou seja, trocar a contribuição patronal ao INSS de 20% por
empregado para o recolhimento da alíquota de 1,5% sobre o faturamento das empresas.
ii. A contribuição passará a incidir sobre o faturamento, correspondente ao valor da receita bruta da pessoa jurídica, excluídas as vendas canceladas
e os descontos incondicionais.
iii. A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 prevê nova forma de incidência do tributo para os contribuintes determinados nos artigos 7º e 8º.
 Ampliar e aplicar o Super Simples no âmbito dos segmentos criativos brasileiros
- Estruturar a aplicabilidade e a ampliação da extensão (espectro, abrangência) da Lei Complementar 123/2006, Estatuto da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte (regime único de arrecadação
- Recolhimento mensal do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS), para alcançar os empreendedores e prestadores de serviços
intelectuais/criativos do Setor Criativo, especificamente dos subsetores priorizados no Plano: audiovisual, design de moda; animação; jogos
eletrônicos; música; artes visuais; artesanato, gastronomia e produção cultural.
- ALTERAR a Resolução CGSN nº 77/10 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que impossibilitou o acesso ao regime tributário dos seguintes
setores culturais – CNAES: 9002-7/01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores; 9493-6/00 - Atividades de
organizações associativas ligadas à cultura e à arte; 7410-2/01 – Design; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
– EDITAR Lei Complementar para apliar o SIMPLES DA CULTURA para o SIMPLES CRIATIVO e incluir a moda, os games, a animação, a produção
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cultural
 Redução de alíquotas de importação de equipamentos e bens de capital:
Desoneração tributária na importação de insumos, equipamentos, partes, peças e acessórios sem similares nacionais para os setores de design,
arquitetura, games, cinema e animação.
Inclusão na lista dos EX-TARIFÁRIOS (MDIC) de insumos, equipamentos, partes, peças e acessórios sem similares nacionais.
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Em função da transversalidade da temática da Economia Criativa, o Plano ora apresentado é fruto de um diálogo próximo e necessário com as
áreas da Cultura e da Tecnologia da Informação e Comunicação, fundamentais e estratégicas para as dinâmicas econômicas dos setores
culturais e criativos. Nesse sentido, parte das ações aqui apresentadas, foram construídas de forma integrada com as áreas citadas. Ressaltamos
que para integrarmos as políticas, programas e ações da econômica criativa com a cultura e as tecnologias da informação, desenvolvemos um
glossário, que consagra categorias e conceitos comuns, necessários à efetivação da transversalidade da economia criativa aqui defendida. O
conceito de Território Cultural, Inteligente e Criativo (CIC) passa a se constituir a base sobre a qual o Plano se desenha, buscando avançar no
desenvolvimento territorial/local a partir da economia criativa, essa compreendida enquanto as dinâmicas econômicas produzidas por meio de
ativos culturais e tecnológicos. Vide glossário a seguir:
 Territórios Culturais, Inteligentes e Criativos são aqueles que valorizam, apoiam, promovem e fomentam o protagonismos e o acesso à
cultura, à tecnologia e à criatividade de seus habitantes, garantindo–lhes o direito à cidade por meio dos princípios da inclusão
social/produtiva, da diversidade cultural, da sustentabilidade, da conectividade e da inovação.
 Equipamentos são espaços ditados de infraestrutura para a criação, produção, distribuição, consumo/fruição de bens e serviços
educacionais, culturais, tecnológicos e criativos. Ex.: escolas, universidades, teatros, cinemas, praças, centros culturais, parques
tecnológicos, incubadoras, Balcão de Atendimento aos Criativos (BAC).
 Espaços naturais são ambientes naturais situados na cidade apropriados pela população para atividades de lazer, cultura, turismo, esporte
entre outras práticas sociais.
 Polos CIC são aqueles representados por conjunto de equipamentos integrados (institucional, territorial, tecnológico, cultural, econômico
etc).
 Corredores CIC são vias / espaços urbanos de conexão /integração entre Polos CICs
 Bairros CIC são aqueles que possuem uma relação proporcional entre seus equipamentos culturais, tecnológicos e criativos à sua população
(relação equipamento/habitante), corredores CICs proporcionais ao território, potencializando a autonomia dos seus habitantes no que se
refere a qualidade de vida, convivência pacífica e sentimento de pertença.
 Distritos CIC são espaços físico da cidade em que ocorre um processo indutivo ou de potencialização de vocações locais para o
desenvolvimento econômico que produz sinergias a partir da estruturação de clusters e/ou apls voltados as dinâmicas econômicas
culturais, tecnológicas e criativas através da estímulo à criação de startups, incubadoras, espaços de coworking de variados segmentos.
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 Cidade CIC é aquela que é reconhecida pela formulação, implantação e monitoramento de políticas públicas que valorizam, apoiam,
promovem e fomentam a cultura, a tecnologia e a criatividade a partir dos princípios da inclusão social/produtiva, diversidade cultural,
sustentabilidade, conectividade e inovação.
4 BASES PARA O PLANO DE AÇÃO
DESAFIO / LINHA DE AÇÃO 1: INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS CRIATIVOS
Criar e adequar infraestrutura para o desenvolvimento da economia criativa nos bairros de Fortaleza
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS
Criar infraestrutura para a
potencialização das dinâmicas
econômicas
dos
clusters
criativos nos diversos bairros
da cidade

Estratégia de Implementação
Criação e/ou adaptação de
espaços, os Distritos Cics, para
coworking/ startups e demais
arranjos produtivos

Construção e/ou adaptação de
Implantar os Balcões de
espaços para a implantação dos
Atendimento aos Criativos
escritórios de atendimento dos
(BACs)
profissionais criativos.

INDICADORES

Unidades por
concentração
de Polos Cics

Número
de
BACs
implantados e
em
funcionamento

Meta

PRAZO

1º quad.: 2
2º quad.: 1
3º quad.: 1
7
4º quad.: 1
5º quad.: 1
6º quad.: 1
1º quad.: 2
2º quad.: 1
119 (um em 3º quad.: 1
cada bairro) 4º quad.: 1
5º quad.: 1
6º quad.: 1

Localidade
Toda
cidade
(via
regionais)

Custos
RESPONSÁVEL
SMEC/SECULTFOR
(articulador);
SEPOG; Sec.Infra; SDE;
Sec. Desen.Social

SMEC/ Seculfor

R$ 120000000,00

R$ 5950000,00

Toda
cidade
(via
regionais)
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Reestruturar a plataforma digital
(Rede Social dos Criativos) com
Criar uma plataforma digital
perfil/portfólio/com ênfase na
Plataforma de
em
prol
da divulgação,
economia criativa.
Mapa
da
circulação e comercialização de
Economia
bens e serviços criativos que
Criar uma Rede Social dos
Criativa criada
conecta os polos criativos.
Criativos (Fortaleza - CE) Ex: Linked In
Organizar feiras colaborativas
com toda a estrutura de
barracas ou estandes, em pontos
de grande circulação de pessoas
nas Regionais, semanalmente,
com apresentações culturais e
exposições.
Criação e utilização de espaços
Disponibilizar para as diversas
físicos de venda dos produtos
organizações criativas, espaços
criativos para reforçar os
ociosos da cidade de Fortaleza
corredores cic.
para o uso comercial, criação e
distribuição de bens e serviços
criativos.

Número
de
espaços criados
por Polo CIC

100%

2017

Toda cidade

Coord. de Ciência,
Tecnologia e
Inovação; Citinova;
Iplanfor(articulador)

R$ 1500000,00

Sec. Urb. e Meio
R$ 1200000,00
ambiente;
SEPOG; Sec. Regionais
(articulador)

7

1º quad.: 2
2º quad.: 1
3º quad.: 1
4º quad.: 1
5º quad.: 1
6º quad.: 1

Todas as
regionais

Criar lojas para a venda de
produtos criativos a partir dos
quiosques dos terminais de
ônibus e rodoviárias.
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Criação e implementação da
Plataforma Fortaleza Media
Map: Ambiente virtual que
funcionará como canal de
comunicação, articulação e
informação
das
políticas,
programas, ações, projetos,
iniciativas,
eventos,
oportunidades de negócios e
conteúdos formativos, servindo
como suporte da Rede de
Espaços Culturais, Inteligentes
e Criativos.

Parceria com a Fundação de
Ciência, Tecnologia e Inovação
para o desenvolvimento do
Fortaleza Media Map;
integrando-o ao Sistema
Nacional de Informações e
Indicadores Culturais (SNIIC), e o
Observatório da Economia
Criativa de Fortaleza (OBEC).

Coord. de Ciência,
Tecnologia e
Inovação;
Citinova;
Iplanfor(articulador)

Fortaleza
Media
Map
Mapear
com
geocriado
referenciamento
os
empreendimentos
criativos
(para diagnóstico e mensuração
dos impactos dos mesmos na
economia de Fortaleza, formais
e informais) assim como das
festas e eventos com vistas à
elaboração de um calendário
para a cidade (IPECE).

Criação colaborativa com os
Criação do site Fortaleza
especialistas dos setores
Criativa na página da Prefeitura
criativos para especificação da
Municipal
categorias / conteúdos.

Site criado

100%

100%

2020

2018

R$ 375000

Toda cidade

Coord. de Ciência,
Tecnologia e
Toda cidade Inovação; Citinova;
Iplanfor(articulador)

R$ 120000,00
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Aplicativo de geolocalização de
iniciativas da economia criativa
de Fortaleza, como feiras,
ateliês, espaços culturais e
coletivos produtivos.
Criação de aplicativos voltados
para o campo da economia
criativa, contemplando difusão
de produtos e serviços, gestão e
aprendizagem.

Aplicativos para gestão de
negócios (contabilidade,
controle de estoques para
pequenos negócios - plano de
negócio.

Coord. de Ciência,
Tecnologia e
Inovação; Citinova;
Iplanfor(articulador)

Aplicativos
criados

100%

Contínuo
até 2040

R$ 120000,00

Toda cidade

Aplicativos para aprendizagem,
inclusive games.
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DESAFIO / LINHA DE AÇÃO 2: FOMENTO
Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos
Figura 4: Parceiros de fomento

Fonte: autoras, 2016
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PROGRAMA 1 - LINHAS DE CRÉDITO PARA EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS
Crédito Orientado do Banco
do Nordeste Concessão de
crédito e assessoria técnica
a micro e pequenos
empreendimentos
dos
setores criativos.

PROGER
Urbano
Investimento - Micro e
Pequenas
Empresas
Criativas: Customização de
linha
de
crédito
do
Programa de Geração de
Emprego e Renda do Banco
do Brasil com vistas ao
apoio
financeiro
para
investimento, com ou sem
capital de giro associado

Estratégia de Implementação
Credenciamento do Banco do
Nordeste para operar a linha de
crédito com assessoria técnica;
Seleção pública dos
empreendimentos tomadores do
crédito;
Campanha de mobilização de
empreendedores criativos para
acesso ao crédito..

Adequação das
condições e garantias de
operação de crédito às
especificidades das empresas
atuantes nos setores criativos;

Campanha de
mobilização de
empreendedores criativos
para acesso ao crédito;

Capacitação dos
profissionais que atuam nas
agências do Banco do Brasil
para atendimento aos
empreendedores criativos.

INDICADORES

Número
de
operações
de
crédito por ano

% das operações
de crédito do
PROGER
destinados a micro
e
pequenos
empreendimentos
criativos.

Meta

1000

10%

PRAZO

Anual

Localidade

Custos
RESPONSÁVEL
SEPOG; SEFIN;
SDE;
Iplanfor (articulador)

R$ 60000,00

SEPOG; SEFIN;

R$ 60000,00

Toda cidade

SDE;
Cada ano, 10%
das operações
Iplanfor (articulador)
de crédito do Toda cidade
PROGER
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Oferta de linhas de
Microcrédito
Orientado:
Adequação das regras de
negócios das linhas de
microcrédito
produtivo
orientado, já ofertadas por
Bancos
Oficiais,
para
atender às características e
necessidades dos setores
criativos integrantes dos
segmentos da economia
popular.
Disponibilizar linhas de
financiamento/microcrédito
, levando em conta as
demandas e perfis dos
profissionais
e
empreendedores criativos,
contemplando, inclusive, a
geração e disseminação do
conhecimento
sobre
processos
e
produtos
criativos inovadores; tendo
como referência modelos de
investimento de risco e não
reembolsáveis.

 Realização de campanha de
esclarecimento aos
profissionais atuantes nos
setores criativos;
 Capacitação dos
profissionais que atuam
nas agências bancárias
para atendimento aos
empreendedores criativos.

SEPOG; SEFIN;
% das operações
de
crédito
destinados a micro
e
pequenos
empreendimentos
criativos.

20%

Cada ano, 20%
SDE;
das operações
de crédito até Toda cidade Iplanfor (articulador)
2040.

SEPOG; SEFIN;
 Criação e disponibilização
das linhas de
financiamento /
microcrédito
 Articular com bancos
públicos e privados
alternativas de
financiamento para redes
de economia criativa.

R$ 60000,00

R$ 60000,00

SDE;
Número de linhas
de
créditos
ofertadas

50

Cada ano, 50
Iplanfor (articulador)
linhas de
Toda cidade
financiamento
até 2040
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PROGRAMA 2: PROMOÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CRIATIVOS
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS
Internacionalização
de
bens e serviços criativos
brasileiros:
Internacionalização
de
produtos criativos por
meio do investimento em
prospecção de mercados,
capacitação
de
profissionais e promoção
de eventos internacionais.

Estratégia de Implementação
Acordo de Cooperação com a ApexBrasil com foco em:
- investimento em capacitação para
o fortalecimento da atuação do
empreendedor criativo no comércio
exterior;
- promoção comercial de bens e
serviços criativos, por meio da
participação em feiras
internacionais, missões comerciais,
rodadas de negócios, visitas de
importadores etc.

INDICADORES

Meta

Número
de 200
empreendedores
capacitados
por
ano;
50
Número de ações ações

PRAZO

Localidade

Custos
RESPONSÁVEL
SEPOG; SEFIN;
SDE;
Iplanfor (articulador)

Metas anuais
até 2040

R$ 180000,00

Toda cidade

de
promoções
realizadas por ano
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PROGRAMA 3: PARQUES TECNOLÓGICOS, INCUBADORAS DE EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS E DISTRITOS CULTURAIS, INTELIGENTES E CRIATIVOS
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS
Fomento à criação
fortalecimento
incubadoras
empreendimentos
criativos:
Linha
fomento à criação
fortalecimento
incubadoras
empreendimentos
criativos.

Estratégia de Implementação
e
de
de
Lançamento de edital de fomento
de para apoiar a criação e a
e modernização de incubadoras de
de empreendimentos criativos
de

Fomento
a
parques
tecnológicos: Linha de
fomento
a
parques
tecnológicos que abriguem
empreendimentos
criativos para aquisição de
equipamentos,
capacitação de pessoal e
contratação de serviços
especializados.

Lançamento de edital de fomento
para criação e consolidação de
empreendimentos criativos nos
parques tecnológicos.

INDICADORES

Meta

Número
de
incubadoras
criadas (mínimo de
uma por Distrito
CIC);

Número
parques
tecnológicos

7

de
6

PRAZO

1º quad.: 2
2º quad.: 1
3º quad.: 1
4º quad.: 1
5º quad.: 1
6º quad.: 1

1º quad.: 2
2º quad.: 1
3º quad.: 1
4º quad.: 1
5º quad.: 1
6º quad.: 1

Localidade

RESPONSÁVEL

Custos

SEPOG; SEFIN;
SDE;
Iplanfor - articulador

R$ 1500000,00

Todas as
regionais

SEPOG; SEFIN;
SDE;
Iplanfor- articulador

R$6000000,00

Todas
regionais
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Audiovisual,
Música e SEPOG; SEFIN;
Games/App SDE;
s: BENFICA Iplanfor- articulador
Fomento a criação do
Distrito CIC para os
negócios
culturais,
inteligentes e criativos:
Linha de fomento que
abriguem
empreendimentos
criativos para aquisição de
equipamentos,
capacitação de pessoal e
contratação de serviços
especializados.

Implantação dos Distritos de (i)
MODA, DESIGN e PUBLICIDADE; (ii)
AUDIOVISUAL, MÚSICA ,GAMES e
APPs.
Número
(iii) CIRCO, TEATRO e DANCA;
Distritos
(iv)LIVRO/LITERATURA, PERIÓDICOS
e HQ; (v) PATRIMÔNIO CULTURAL,
ARQUITETURA E URBANISMO; (vi)
MUSEUS e ARTES VISUAIS.

de

7

1º quad.: 2
2º quad.: 1
3º quad.: 1
4º quad.: 1
5º quad.: 1
6º quad.: 1

0

Moda,
Design e
Publicidade
: EDSON
QUEIROZ
CIRCO,
TEATRO e
DANCA:
Música:
ITAPERI
Patrimônio
Cultural,
Arquitetura
e
Urbanismo:
CENTRO
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PROGRAMA 4: REDE DE ESPAÇOS CULTURAIS, INTELIGENTES E CRIATIVOS - RECIC
Figura 5 – Rede de espaços culturais, inteligentes e criativos em Fortaleza

Fonte: autoras, 2016
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Articulações nacionais e internacionais
Figura 6: Parceiros nacionais e interaniconais da RECIC em Fortaleza

MinC / MDIC / MCTI

RECIC

Fonte: autoras, 2016
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Articulações Estaduais
Figura 7: Parceiros estaduais da RECIC em Fortaleza

RECIC

Fonte: autoras, 2016
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AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS

Criar parceria da Rede de
Espaços
Culturais,
Inteligentes e Criativos com
outras redes de economia
criativa no município,
estado,
união
e
organizações internacionais
para o desenvolvimento da
economia
criativa:
instituições de ensino
superior e de formação
livre, agências de fomento
e de desenvolvimento,
organizações
de
capacitação técnica e de
promoção
e
difusão,
organizações associativas,
redes dos Pontos de
Cultura, CEUs das Artes,
redes
e
coletivos
colaborativos da sociedade
civil,
entre
outras
organizações e instituições
com
foco
no
desenvolvimento
dos
setores
criativos
brasileiros.

Estratégia de Implementação

INDICADORES

Meta

PRAZO

Localidade

RESPONSÁVEL

Custos
R$ 3000000,00

Iplanfor articulador
Secultfor
Sec.
Executiva


Articulação e pactuação
de parcerias para o
desenvolvimento de ações
integradas de formação e
fomento;

Conexão dos parceiros
por meio do Plataforma
Fortaleza Criativa;

Realização de
seminários da Rede Fortaleza
Criativa para troca de
experiências, avaliação de
ações implementadas.

Rede
de
Espaços
Culturais,
Inteligentes e
Criativos
instalada.

100%

2030

Toda cidade
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Implantação de Agência de
Desenvolvimento
da
Economia Criativa de
Fortaleza
–
AMDEC:
Agência municipal voltada
ao fomento, atendimento
e suporte técnico a
profissionais criativos com
a finalidade de qualificar a
gestão de projetos e de
negócios de micro e
pequenos
empreendimentos
criativos.

Atribuições do Prefeitura
Articulação e pactuação com as
pastas ;
Investimento financeiro para
implantação da AMDEC;
Suporte técnico e metodológico
para o seu funcionamento
Articulação de parcerias com
outras agências de fomento e
desenvolvimento, com o Sistema
S, organizações de formação e
com outros ministérios.
Disponibilização de espaço físico
próprio e adequado à natureza
dos serviços oferecidos,
Administração e operação da
ADEC
Articulação de parcerias em nível
local. nos parques tecnológicos.

Iplanfor /SMECarticulador
SEPOG;
SEFIN

ADEC
implantada

100%

2025

Toda cidade
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PROGRAMA 5: FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS

Estratégia de Implementação

Fomentar
circuitos
itinerantes de bens e Criação do Site "Caravana Criativa".
serviços
criativos.
Criação do APP "Caravana Criativa".
Fomentar circuitos de
redes
e
coletivos. Criação de links nos sites das
instituições públicas e parceiros
Apoiar
a
circulação voltados para a economia criativa.
/distribuição de bens e Criação do Site "Caravana Criativa"..
serviços criativos.

Lançamento de editais anuais com
Garantir o aporte de abrangência de ações voltadas para
recursos financeiros e economia criativa
logística de instituições (mecenas/incentivo às artes).\
públicas, privadas e o
terceiro setor, para apoio Criação da Certificação de
à circulação e fruição de Reconhecimento do Selo da
bens e serviços da Economia Criativa.
economia criativa.

INDICADORES

Meta

PRAZO

Localidade

Custos
RESPONSÁVEL
0

Criação das
ferramentas

Números
editais
lançados
ano

100%

Até o final do
primeiro
quadriênio

Citinova
Iplanfor / SMEC articulador
Toda cidade

de
por

Selo da
Economia
Criativa criado.
Número de
produtos
certificados por
ano

15 (um para
cada setor
criativo)

100%

Anualmente
até 2040

Toda cidade

Iplanfor
SMEC
Secultfor
Sepog
Sefin
SDE

R$ 250000,00

50
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Identificar,
diversificar,
expandir
e
divulgar
mecanismos
de
financiamento públicos e
privados.

Realizar anualmente evento
itinerante articulado com agências
de financiamento públicas e
privadas, para divulgar o cardápio
de mecanismos de financiamento e
microcrédito.

Evento
1 evento
itinerante/ano

Articular os ministérios, as
secretarias estaduais e municipais
de cultura, de ciência e tecnologia e 30%
outras pastas relacionadas para
70%
acesso ao financiamento através
100%
dos fundos de cultura para ações
estruturantes, beneficiando
instituições mapeadas na seguinte
Estimular a criação e
proporção: 30% até 2020; 70% até
fortalecer as entidades,
2025 e 100% até 2030.
associações
representativas das redes,
Criar programa de consultorias e
cadeias
produtivas,
capacitações para a criação e gestão
cooperativas e coletivos.
de instituições
representativas/associativas da
sociedade civil.
Realizar, anualmente, evento do
1
Panorama da Arte e Cultura de
Fortaleza com mostras, espetáculos,
feiras e exibições.

Instituições
beneficiadas

Anualmente
até 2040

Toda cidade

Até 2020
Até 2025
Até 2030
Contínuo

Iplanfor
Secultfor SMEC articulador

R$3000000,00

Secultfor SMEC articulador
Sec.Executivas

0

Toda cidade

Evento

Anual
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Criação da Feira Itinerante
da Economia Criativa nos
bairros de Fortaleza:
Disseminação
do
conhecimento,
atores,
desafios,
dos
empreendimentos e dos
mercados da economia
criativa

R$ 7500000,00
Criar um evento/feira/rodada de
negócios anual de caráter itinerante
para a circulação de produtos
oriundos da economia criativa.

Feira Criada

100%

Criar até
2018, depois
contínuo…

Toda cidade

Secultfor SMEC articulador
Sec.Exec
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DESAFIO/ LINHA DE AÇÃO 3: FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES CRIATIVOS
Educação para competências criativas
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS
Promoção de Formação
Inicial e Continuada – FIC
voltada para as cadeias
produtivas dos setores
criativos:
Oferta
de
Formação
Inicial
e
Continuada – FIC, de
acordo com catálogo de
cursos do PRONATEC, com
foco
na
região
metropolitana.

Promoção de cursos
profissionalizantes
voltados
para
as
cadeias produtivas dos
setores criativos: Oferta
de
cursos
de
qualificação profissional
voltados para as cadeias
produtivas dos setores
criativos dos Arranjos
Produtivos Locais –
APLs, distritos e bairros
criativos.

Estratégia de Implementação

 Identificação e articulação de
demandas de formação junto a
Prefeitura para oferta de cursos
FIC do Programa Nacional de
acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC.

Articulação com as Comissões
Estaduais do Trabalho para a
constituição da Comissão de
Concertação para elaboração do
projeto de formação no âmbito
do Plano Setorial de Qualificação
– PLANSEQ, de acordo com as
demandas dos setores criativos
nos territórios. O projeto
detalhado contempla a
identificação de co-financiadores
(estados, municípios, sindicatos,
outras entidades, investidores e
o MTE/FAT)

INDICADORES

Número
de
vagas por ano

Meta

2000

PRAZO

Contínuo
até 2040

Localidade

Custos
RESPONSÁVEL
Sec Educação / SEC
- (articulador)
Seculfor
Sec. Executivas

Toda cidade

Secultfor articulador
Sec.Exec

% das vagas
ofertadas
pelo
PLANSEQ/FAT
.

5%

2025

R$ 240000,00

0

Toda cidade
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Criação do Pró-Ceará
Criativo
junto
às
Secretarias Municipal e
Estadual de Educação e
Ciência e Tecnologia : para
a oferta de cursos de
especialização em gestão
de
territórios
e
empreendimentos
criativos; estímulo a linhas
de pesquisa em programas
com
áreas
de
concentração afetas à
temática da economia
criativa; e disponibilização
de uma plataforma digital
de conteúdos multimídia
voltados para a formação
de
profissionais
e
empreendedores

Sec. Educação –
articulador; SMEC;
Coord.Ciência Tec.
Inov.;

Lançamento do Edital Pró-Ceará
Criativo, em parceria com as
secretarias estadual e municipal de
educação e ciência e tecnologia e a
FUNCAP para a concessão de apoio
financeiro a projetos de pesquisa.

Número
de
bolsas
para
projetos
de
pesquisa/ano

50

Anual até
2040

R$ 10000000,00

Toda cidade
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Implantação de CVTs na RMF:
- Prospecção dos arranjos
produtivos locais criativos nos
distritos e bairros da cidade , assim
como na RMF
- Articulação com entes federados;
- Lançamento de edital para
Formação da Rede CVT
implantação dos CVTs;
para os setores criativos
- Seleção, pactuação e repasse de
na RMF - Centro
recursos para universidades
Vocacional Tecnológico:
públicas;
voltados para a
- Identificação de CVTs com oferta
capacitação e
de capacitação para os setores
fortalecimento de Arranjos
criativos;
Produtivos Locais (APLs)
- Lançamento de edital de
criativos.
modernização para CVTs
localizados em Fortaleza e Região
Metropolitana que se relacionam
com APLs criativos;
- Seleção de CVTs;
- Pactuação e repasse de recursos;
- Intermediação da oferta de cursos
articulada com a “Rede Criativa
Fortaleza

0
Sec. Educação /
SMEC –
articulador;
Coord.Ciência Tec.
Inov.

Número
de
CVTs
10
implantados
Número
de
CVts
20
modernizados

Anual até
2040

Toda cidade
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Certificação
para
profissionais da área da
cultura
–
CERTIFIC:
Certificação
de
profissionais da área da
cultura/criativa
independente da sua
escolaridade por meio do
programa CERTIFIC
Formação de Gestores
Públicos em Economia
Criativa para Fortaleza:
Realização de cursos para
a
formação
de
Conselheiros e Gestores
da Economia Criativa
alinhados com o Sistema
Nacional de Cultura - SNC.

Definição pelo MinC dos saberes
que deverão ser certificados;
Mapeamento dos profissionais que
detêm estes saberes;
Lançamento de edital para a criação
de perfis de certificação desses
saberes por meio do programa
CERTIFIC.

Parceria por meio de termos de
cooperação com universidades
federais ou celebração de convênios
com órgãos estaduais de cultura,
unidades do Sistema S e consórcios
municipais.

Número
de
profissionais
1000
certificados por
ano

Número
de
gestores
100
capacitados
por ano

Seminários
“Economia
Criativa e Universidade”:
Seminários anuais com as
universidades públicas e
privadas em Fortaleza e Parceria com as instituições públicas
com
o
IFCE
para de ensino superior para a realização Seminários
realizados/ano
articulação, reflexão e do Seminário.
formulação das políticas
públicas para a formação
superior
do
campo
cultural.

1

Anual até
2040

Anual até
2040

Anual até
2040

Sec. Educação /
SMEC ; Iplanfor –
articulador;

R$ 150000,00

Sec. Educação /
SMEC ; Iplanfor –
articulador

R$ 450000,00

SMEC –
articulador;
Seculfor;
Sec. Executivas

R$ 200000,00

Toda cidade

Toda cidade

Toda cidade
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Estímulo à criação de
cursos de extensão em
economia criativa nas
universidades, IFCE e
Sistema S

Parceria com as instituições de
formação (IFEs, CVTs, Centec,
Senac, Senai, Sebrae, etc.) para
Quantidade de
criação de cursos de formação
100
novos cursos
para os setores culturais e
criativos com ênfase no
empreendedorismo e gestão
Articulação e pactuação com
instituições públicas e privadas
de ensino para desenvolvimento
Número de
de conteúdo;
50
cursos criados

Programa de Formação
Livre em Gestão de
Projetos
e
Empreendimentos
Criativos: Oferta de Utilização de plataformas de
cursos em gestão de ensino a distância para a
projetos
e
realização dos cursos;
empreendimentos
criativos.
Oferta dos cursos por meio da
RECIC
Graduação
e
Graduação
Economia Criativa

Número de
profissionais
1000
capacitados

Pós Parceria com a UECE para
Graduação e
em criação de Graduação e Pós
100%
Pós criadas
Graduação em Economia Criativa

SMEC –
articulador;
Sec. Educacão
2030

Toda cidade

SMEC –
articulador;
Sec. Educação
Seculfor

2030
Toda cidade
Anual até
2040

2020

Toda cidade

SMEC –
articulador;
Sec. Educação
Seculfor
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Desenvolver oficinas e cursos
livres para os setores e criativos
que possam acontecer em
centros culturais, Cucas, Vila das Oficinas
e
Desenvolver oficinas e
Artes, além de outros espaços
cursos livres 200
cursos livres
nos bairros periféricos de
criados
Fortaleza, coordenados pelo
Instituto Municipal de Formação
para Economia Criativa

Anual até
2040

Ensino das artes no Cumprimento efetivo do ensino
município
das artes nas escolas municipais

25%
% cobertura
50%
nas escolas
75%
municipais
100%

2017
2019
2021
2023

Formação
e
qualificação
de
professores para ensino
das artes

Formar professores e qualificar
os existentes para se tornarem
professores do ensino das artes
nas escolas municipais.

25%
% cobertura
50%
nas escolas
75%
municipais
100%

2017
2019
2021
2023

Desenvolvimento
de
Itinerários Formativos
para os profissionais
dos setores criativos

Construir itinerários formativos
levando em consideração a
formação livre e formal para os
setores culturais e criativos.

% cobertura
na cidade de 100%
Fortaleza

Realizar o mapeamento da
Mapeamento da oferta oferta de formação para os
Mapeamento
de formação para os profissionais criativos do
100%
realizado
profissionais criativos
município para alimentar a
plataforma Fortaleza Media Map

2024

Anual

SMEC –
articulador;
Sec. Educação
Seculfor
Toda cidade

Toda cidade

Toda cidade

Toda cidade

Toda cidade

SMEC –
articulador;
Sec. Educação
Seculfor
SMEC –
articulador;
Sec. Educação
Seculfor
SMEC –
articulador;
Sec. Educação
Seculfor

Iplanfor/ SMEC
/SDE–
articuladores;
Sec. Educação
Seculfor
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DESAFIO/ LINHA DE AÇÃO 4: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS
Criação da Secretaria
Municipal da Economia
Criativa - SMEC:
institucionalização da
temática da Economia
Criativa na prefeitura,
estimulando sua
transversalidade com as
temáticas da Ciência &
Tecnologia,
Desenvolvimento
Econômico, Educação,
Turismo e Trabalho &
Emprego, entre outras
pastas.

Criação da Agência
Municipal da Economia
Criativa - AGEC

Estratégia de Implementação

INDICADORES

Meta

PRAZO

Localidade

Custos
RESPONSÁVEL
R$ 2650000,00

- Criar decreto municipal
ampliando o organograma para
incluir nova secretaria.

- Criar decreto municipal
ampliando o organograma para
criação da vinculada da SMEC

Institucionalização
SMEC
da
Secretaria
criada
Municipal
da
Economia Criativa

Institucionalização
AMEC
da
Agência
criada
Municipal
da
Economia Criativa

2017

2017

Toda cidade

Toda cidade

Pref. Municipal Chefe Executivo
(articulador);
SEPOG
SEFIN
SDE
Sec. Infra

Pref. Municipal Chefe Executivo
(articulador);
SEPOG
SEFIN
SDE
Sec. Infra

0
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Criação Instituto
Municipal de Formação
da Economia Criativa IMEC

- Criar decreto municipal
ampliando o organograma para
criação da vinculada da SMEC

Institucionalização
IMEC
do
Instituto
criado
Municipal
da
Economia Criativa

Criação Fundação de
Comunicação e Produção
de Conteúdos

- Criar decreto municipal
ampliando o organograma para
criação da vinculada da SMEC

Institucionalização
da Fundação de Fundação
Comunicação
e criada
Produção
de
Conteúdos

Dar institucionalidade e
transversatilidade às políticas
públicas da economia criativa de
Fortaleza. O fórum será
constituído pelas pastas
municipais que formulam
programas e ações para os
setores culturais e criativos, tais
como Iplanfor, Fundação de
Criação do Fórum da
Ciência, Tecnologia e inovação,
Institucionalização Fórum
Economia Criativa da RMF SECULTFOR, Secult-CE, Setur,
do Fórum
criado
SME, Secretaria de Esportes e
SDE. O fórum também será
constituído de representantes
dos setores culturais e criativos,
universidades, agências de
fomento, sistema S e demais
instituições representativas do
campo da economia criativa. O
fórum terá natureza consultiva e
deliberativa.

R$ 19800000,00
2017

2017

Toda cidade

Toda cidade

Chefe do Poder
Executivo
Municipal

Chefe do Poder
Executivo
Municipal

Iplanfor –
articulador
SMEC; SME; SDE
Seculfor
Setur; Sec. Esp.
Coord. Cinecia
TEC. Inov

2018

R$ 100000,00

R$ 100000,00

Toda cidade
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Figura 8: Secretaria Municipal da Economia Criativa
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DESAFIO/ LINHA DE AÇÃO 5: CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MARCOS LEGAIS PARA A ECONOMIA CRIATIVA
Marco regulatório: proposta de alteração com justificativa e instrumento legal a alterar/institucionalidade da economia criativa
Em relação aos marcos legais para os setores criativos é necessário enfatizar que grande parte deles são oriundos da produção legislativas das
Assembleias Estaduais e do congresso Nacional, não sendo da responsabilidade do município. Por isso o Plano Municipal de Econômica Criativa
deverá prever o acompanhamento de marcos legais estaduais e federais relativos as dinâmicas econômicas dos setores criativos. Citamos a
seguir, alguns exemplos de legislação atinentes a competência federal.
DIREITO AUTORAL
Acompanhamento da lei do Direito Autoral: Tramitação do Projeto de Lei de Revisão da Lei de Direito Autoral - Lei nº 9.610/98
 Alteração da Lei nº 9.610/98, incluindo no Art. 4º, disposições que definem critérios para revisão ou resolução dos contratos (lesão,
onerosidade excessiva e inexperiência), no Art. 5º e no 52 - A, o estímulo ao uso de licenças ao invés de cessão, e no Art. 53 a distinção
entre contratos de edição e de cessão. Criar, ainda, mecanismo que permita a gestão coletiva da obra audiovisual, beneficiando
diretores, roteiristas, atores, dubladores e produtores.
 Estímulo a que os autores de designs registrem suas criações também enquanto obras protegidas por direito autoral, criando
mecanismos que permitam a realização de contratos mais equilibrados entre tais criadores e as empresas que registram suas criações
como design; estimular a criação de cooperativas de criadores de design, visando a exploração de tais criações
 Criação do marco legal de proteção aos Conhecimentos Tradicionais, que preveja uma proteção sui generis, no campo dos direitos
intelectuais, para além dos conhecimentos associados à biodiversidade.
 Criação de instância certificadora em Fortaleza para os produtos relacionados aos Conhecimentos e às Expressões Culturais
Tradicionais de forma a possibilitar que as populações tradicionais do país utilizem instrumentos existentes no campo da propriedade
intelectual, como marcas coletivas, marcas de certificação, denominações de origem e indicações de procedência.
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SIMPLES NACIONAL
Lei de Ampliação do Super Simples : Ampliação do escopo da Lei Complementar 123/2006 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte) para incluir os empreendedores e prestadores de serviços criativos
Alteração da Resolução CGSN nº 77/10 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) para inclusão dos seguintes setores criativos:
- 9002-7/01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores;
- 9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à - cultura e à arte;
- 7410-2/01 – Design;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
Edição da Lei Complementar para ampliar o SIMPLES DA CULTURA (inclusão dos setores de moda, games, animação, produção cultural).
FOLHA DE PAGAMENTO
Desoneração das folha de pagamento: Substituição da contribuição patronal ao INSS de 20% (por empregado) para o recolhimento da
alíquota de 1,5% sobre a receita bruta dos empreendimentos de micro e pequeno portes.
- Alteração da Lei nº 12.546/11 (artigos 7º e 8º), produção cultural).
DESONERAÇÃO DA IMPORTAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Redução de alíquotas de importação de equipamentos e bens de capital: Desoneração tributária na importação de insumos, equipamentos,
partes, peças e acessórios sem similares nacionais para os setores de design, arquitetura, games, cinema e animação.
- Inclusão na lista dos EX-TARIFÁRIOS (MDIC) de insumos, equipamentos, partes, peças e acessórios sem similares nacionais.
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EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA
Desoneração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, CSLL, PIS E COFINS da cadeia produtiva inerente à produção cultural e de
eventos: Concessão de tratamento análogo ao dispensado às agências de publicidade para efeito de desoneração do imposto de renda sobre o
lucro presumido, CSLL, PIS E COFINS.
- Publicação de parecer normativo da Coordenação do Sistema de Tributação da Receita Federal que inclua as produtoras culturais e de
eventos;
- Alteração da Lei nº 7.450/85 no Art. 53, em seus inciso II e no parágrafo único, incluindo as produtoras culturais e de eventos.
REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL
Proposição de Projeto de Lei visando à regulamentação das atividades de produção cultural
- Elaboração de Projeto de Lei em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e articulação com o Congresso Nacional.
- Articulação para a conclusão da tramitação no Congresso Nacional.
PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
 Lei Municipal dos Mestres da Cultura Popular: instituindo o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos saberes e fazeres
das culturas populares.
- Apresentação de Lei na Câmara dos Vereadores
 Criação de Lei Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura que institui o Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura
- Redação do projeto de lei
- Articulação para a aprovação junto à Câmara de Vereadores
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 Criação do Sistema Municipal de Economia Criativa de Fortaleza
- Elaboração de um marco legal para a economia criativa de Fortaleza
- Criação de um Conselho Gestor para o Sistema Municipal de Economia Criativa de Fortaleza
- Criação de um fundo financeiro para a manutenção do Sistema Municipal de Economia Criativa.
 Projeto de Lei instituindo e regulamentando bairros, distritos e/ou polos criativos incluindo-os na Lei Orgânica do Município de Fortaleza.
- Elaboração e aprovação de projeto de lei.
 Projeto de Lei para a criação da:
- Secretaria Municipal da Economia Criativa
- Agência Municipal da Economia Criativa
- Instituto Municipal de Formação para Economia Criativa
- Fundação de Comunicação e Produção de Conteúdo.
 Projeto de Lei para a isenção fiscal ou compensação social para investidores.
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DESAFIO/ LINHA DE AÇÃO 6: PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO E CONHCIMENTO SOBRE A CONOMIA CRIATIVA
Levantamento de informações e dados sobre a economia criativa
AÇÕES, PROJETOS E
SUBPROJETOS

Estratégia de Implementação

Produzir,
sistematizar,
difundir e monitorar
informações estratégicas
sobre a Economia Criativa
de Fortaleza: Conjunto de
agentes
públicos
e
privados articulados em
rede e mediados por meio
de plataforma eletrônica
de dados e comunicação
gerenciada pela Prefeitura
/ Secretaria da Economia
Criativa, para a produção,
sistematização,
monitoramento e difusão
de informações sobre a
economia criativa.

-IMPLEMENTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE
COORDENADORA MUNICIPAL
(Observatório da Economia
Criativa de Fortaleza – OBEC)
. Criação da unidade coordenadora
municipal da rede;
. Constituição de equipe técnica do
OBEC;
. Articulação e pactuação com
instituições e organismos nacionais
de apoio à pesquisa e de produção e
análise de dados econômicos e
sócio-demográficos (CNPq, SPC,
IBGE, IPEA, FCRB);
. Implementação da estrutura de
governança da rede.
estado da federação e no DF.

INDICADORES

Meta

PRAZO

Localidade

SEPOG
SMEC; SDE
SEFIN

R$1450000,00

Criação do OBEC
Criação da conta
satélite
municipal da
cultura

100%

2020

Toda cidade

Parceria como Estado para a criação
do OBEC na Universidade Estadual
do Ceará
Criação do Observatório
da Economia Criativa - Institucionalização do OBECCE, a
OBEC
partir da estruturação do seu
organograma, recursos humanos,
financeiro-orçamentários e
infraestrutura física e virtual.

Custos
RESPONSÁVEL

SMEC

Criação do OBEC

100%

2020

0

Toda cidade
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Sistema de informações e
indicadores

Criar um sistema de informações e
indicadores para os setores criativos
de Fortaleza (SIINCC).
Construção de plataforma capaz
receber dados relativos à economia
criativa de Fortaleza.

Estimular a criação de linha de
Linha de pesquisa nas
pesquisa em economia criativa nas
organizações de fomento
organizações de fomento como
para a economia criativa
Funcap, Finep, CNPq entre outras

Criação da Semana da
Economia
Criativa:
Promoção
do
conhecimento e pesquisas
da economia criativa no
meio
universitário/
acadêmico

Criar a semana da economia
criativa, evento anual, reunindo
todas as universidades públicas e
privadas para apresentação de
projetos e aproximação dos alunos
com empresas (rodadas de
negócios, palestras, etc.).

Realizar parceria com o IBGE para o
levantamento de dados primários
Parceria com o IBGE para sobre economia criativa do
levantamento de dados Ceará/Fortaleza.
primários
Construção da Munic (pesquisa
municipal de cultura) de Fortaleza

Plataforma
SIINC

do

Linhas
de
financiamento à
pesquisa sobre
os
setores
criadas

100%

Pelo menos
1 linha de
pesquisa
para cada
setor
criativo

Semana
da
Economia
100%
Criativa criada

2018

Anual até
2040

Anual

Toda cidade

SEPOG
SMEC; SDE
SEFIN

R$ 195000,00

Sec. Educação; SMEC

R$ 1500000,00

Toda cidade

Toda cidade

SMEC / Iplanfor –
articulador
Seculfor
SDE

SMEC / Iplanfor
Pesquisa
da
100%
Munic realizada

2020

R$200000,00

R$ 300000,00

Toda cidade
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5 MARCOS REGULATÓRIOS
5.1 Marcos Legais para Economia Criativa Brasileira
Os direitos culturais aparecem no texto constitucional, a partir de normas programáticas, carentes de regulamentação, mas também estão
pulverizados em outras legislações esparsas. Essa situação é fruto das mazelas do ordenamento jurídico brasileiro, assim como da ignorância
dos novos significados da cultura, cujas repercussões são prejudiciais à hermenêutica dos direitos culturais.
O arcabouço jurídico-institucional brasileiro necessita adequação, renovação e modernização para comportar e catalisar as dinâmicas da
economia criativa, nas áreas tributária, previdenciária, trabalhista, administrativa, da propriedade intelectual. Necessita-se enfrentar os
desafios que os marcos legais representam para a consolidação da economia criativa como fator endógeno de desenvolvimento. Enfim,
necessitamos de uma nova dogmática jurídica, capaz de dar conta do novo trabalho, da nova economia deste novo século.
OBJETIVOS:






Construir um arcabouço legal e regulatório contemporâneo para que a economia criativa no Brasil floresça e se estruture, pois,
atualmente nossas leis são anacrônicas e emperram o Setor Econômico Criativo;
Atualizar e criar novos marcos legais para promover a profissionalização, contratualização nos setores criativos: design; moda;
animação; jogos eletrônicos; música; artes visuais; artesanato, produção cultural.
Proporcionar igualdade de condições aos criativos brasileiros em relação aos criativos resto do mundo, para que o Brasil seja
competitivo;
Incentivar a formalização de contratos, das relações profissionais e das empresas prestadoras de serviços de produção cultural;
Estimular a formalização dos empregos nos segmentos criativos brasileiros. Atualmente, estimamos segundo dados do IBGE que há no
Brasil mais de 3,5 milhões de profissionais vinculados à atividades relacionadas à cultura trabalhando na informalidade (PNAD – 2006).
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5.2 Propostas de Marcos Legais:
a) Desoneração das folhas de pagamento dos segmentos criativos – Trocar a contribuição patronal ao INSS de 20% por empregado para o
recolhimento da alíquota de 1,5% sobre o faturamento das empresas – receita bruta
i. ALTERAR a Lei nº 12.546/11 – Plano Brasil Maior – incluir as empresas dos subsetores criativos, mediante a adição de um artigo que
determine a nova forma de incidência da contribuição para as empresas dos Setor Criativo. Ou seja, trocar a contribuição patronal ao INSS
de 20% por empregado para o recolhimento da alíquota de 1,5% sobre o faturamento das empresas.
ii. A contribuição passará a incidir sobre o faturamento, correspondente ao valor da receita bruta da pessoa jurídica, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais.
iii. A Leinº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 prevê nova forma de incidência do tributo para os contribuintes determinados nos artigos
7º e 8º.
b) Ampliar e aplicar o Super Simples no âmbito dos segmentos criativos brasileiros - estruturar a aplicabilidade e a ampliação da extensão
(espectro, abrangência) da Lei Complementar 123/2006, Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (regime único de
arrecadação - recolhimento mensal do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS), para alcançar os empreendedores e prestadores de
serviços intelectuais/criativos do Setor Criativo, especificamente dos subsetores priorizados no PBC: design; moda; animação; jogos
eletrônicos; música; artes visuais; artesanato e produção cultural.
i. ALTERAR a Resolução CGSN nº 77/10 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que impossibilitou o acesso ao regime tributário
dos seguintes setores culturais - CNAES:
 9002-7/01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
 9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
 7410-2/01 - Design
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
ii EDITAR Lei Complementar para ampliar o SIMPLES DA CULTURA para o SIMPLES CRIATIVO e incluir a moda, os games, a animação, a
produção cultural;

66

c)

Regulamentação de profissões e inclusão de categorias profissionais criativas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) - Artistas e
trabalhadores criativos nas seguintes áreas: Produtor Cultural, Artes Visuais; Artesanato; Dança; Design; Patrimônio e Música.
i. Estudar junto aos demais segmentos as reais necessidades das profissões e em conjunto com o Ministério do Trabalho estudar a
situação em relação à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Para, caso a caso, avaliar a viabilidade de proposição de projetos de
lei para regulamentar as profissões demandadas pelos segmentos criativos.

d) Redução de alíquotas de importação de insumos, matérias primas, equipamentos e bens de capital para os segmentos criativos (games,
design, artes plásticas, arquitetura, circo)
I.Desoneração tributária junto à Câmara de Comércio Exterior/MDIC
II.INSERIR na lista dos EX-TARIFÁRIOS (MDIC) equipamentos sem similar nacional utilizados pelo setores criativos para desoneração
tributária.
III.Necessitar-se-á compilar as listas encaminhadas pelos setores criativos priorizados
e) Incentivos da Prefeitura Municipal de Fortaleza para estimular a disseminação popular de negócios e espaços criativos.
I. Redução de IPTU em ocais onde atuam ‘nano` e micro empreendedores criativos;
II. Redução de IPTU para espaços coworking de Economia Criativa;
III. Incentivos para imóveis ‘abadonados’ ou estrategicamente posicionados vocacionados para espaços ou equipamentos CIC.
5.3 Marcos Legais de 2015
1- Regulamentação profissional
Atividade de artesão – Lei 13.180 – 22 outubro de 2015.
Articulação para a conclusão da tramitação do PL 7755/2010 no Congresso Nacional.
Profissão Designer – veto pela regulamentação da profissão
2 - Ampliação do Super Simples: entra em vigor a partir de 2017.
3 - Desoneração das folha de pagamento: sancionado em 1 de setembro de 2015.
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6 PROPOSTA DE GOVERNANÇA
INDICADORES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O Sistema de Monitoramento e Avaliação acompanha, analisa e aprimora a execução das políticas, programas, projetos e ações do Plano
Estratégico de Economia Criativa para Fortaelza. Promovido de forma articulada entre o GRUPO GESTOR DO PLANO (Secretaria da Eocnomia
Criativa) e as secretarias municipais (Cultura, Educação, Turismo, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Social, Trabalho e Combate a Fome,
Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Iplanfor, Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação e as secretarias regionais), praticado com
base em indicadores de processo e de resultado, o monitoramento do Plano é desenvolvido e implementado por meio de um processo
sistemático e informatizado de coleta e análise de informações gerados a partir da execução dos programas, projetos e ações.
Sistema/Módulo de Informação e Monitoramento do PLANO Unidade responsável: Núcleo de Gestão Operacional PLANO/SEC
I. Capacidade de coletar informações dos demais sistemas de informações;
II. Capacidade de receber informações estruturadas e não estruturadas;
III.Capacidade de se relacionar com os Sistemas Estruturantes do Governo;
IV.Capacidade de receber e processar informações categorizadas das empresas;
V. públicas e de economia mista e do Sistema S;
VI. Capacidade de acompanhar a execução no campo;
VII.Capacidade de georreferenciar informações;
VIII.Construído com base no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec);
IX. Realizado com base nos modelos de visão da ferramenta Webfocus (Business Intelligence).
O desafio do monitoramento de um Plano Interministerial e Interinstitucional: diversidade de atores, de ações, de formas de execução, e das
estruturas e sistemas de informação.
O PBC envolve a articulação e execução de programas e ações desenvolvidas por 11 secretarias (Economia Criativa, Educação, Turismo, Esporte
e Lazer, Desenvolvimento Social, Trabalho e Combate a Fome, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura), pelo menos 11 organizações da
administração indireta (entre autarquias, fundações e agências: IPEA, CAPES, CNPq, APEX, ABDI, IPHAN, IBRAM, ANCINE, FBN, FUNARTE, FCP),
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por 5 empresas públicas e de economia mista (BNDES, BB, CEF, BNE, BASA), e por 5 organizações paraestatais do Sistema S (SESI, SESC, SENAI,
SENAC e SEBRAE).
De forma descentralizada, o PLANO conta ainda com ações executadas executadas por instituições públicas e privadas descentralizadas, como
no caso do PRONATEC – executado pela Rede Federal de Educação Profisional e Tecnológica, Redes Estaduais de Educação, Sistema S e Redes
Privadas de Educação (Portal PRONATEC-MEC).
A multiplicidade de organizações executantes, com a multiplicidade de fontes e transferências de recursos, modos de execução, estruturação
de informações, regras de negócio, sistemas de informações, modos e linguagens de apresentação das informações etc. lança o desafio de
construirmos um Sistema/Módulo de Informação e Monitoramento do PLANO capaz de lidar com essa multiplicidade. Certamente, a existência
de sistemas estruturantes da administração pública facilita parte desse processo, mas ainda é preciso lidar com os atores que estão fora desses
sistemas integrados.
Além disso, o PLANO será monitorado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza – Iplanfor, pela própria Prefeitura, e pelos demais órgão de
controle internos e externos e pelo cidadão. Cada um desses atores apresenta demandas específicas em termos de tipos e níveis de
detalhamento ou agrupamento de informações. Alcançar o tipo de informação necessária a cada um desses atores é outro dos principais
desafios do Sistema de Monitoramento do PLANO.
Atributos do Sistema/Módulo de Informação e Acompanhamento
Considerando-se os desafios enunciados, trata-se de constituir um Sistema/Módulo de Informação e Acompanhamento do PLANO com os
seguintes atributos:
 Capacidade de coletar informações dos demais sistemas de informações de todas as secretarias, órgãos da administração indireta,
empresas públicas e de economia mista, organizações do Sistema S e demais parceiros envolvidos.
 Capacidade de receber informações estruturadas e não estruturadas;
 Capacidade de se relacionar com os Sistemas Estruturantes do Governo para informações de emprego.
 Capacidade de receber e processar informações categorizadas das empresas públicas e de economia mista (BNDES, BB, Caixa, BNE,
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BASA) e do Sistema S.
 Capacidade de acompanhar a execução no nível de rua, naquelas ações que assim o exigirem.
 Capacidade de georreferenciar informações;
 Capacidade de utilizar os conceitos de Business Intelligence
A ser construído com base nos seguintes passos:
 definição das fontes de dados mais estáticas;
 definição do modelo de dados a serem alimentados pelos parceiros;
 definição de periodicidade de atualização dos dados;
 definição de marcadores capazes de capturar dados estruturais no SIAFI;
 criação das visões para cada cliente das informações;
 criação de painel de controle capaz de entregar informações úteis aos gestores;
 definição dos padrões informacionais que possam servir para prever riscos ao processo;
 criação de uma visão pública dos dados (consultas, painéis de controle, georreferenciamento);
 elaboração de relatórios no modelo pdf dinâmico;
 formatação de um webservice
 publicação do universo de dados no modelo opendata.
Governança do Sistema/Módulo de Informação e Monitoramento
Identificação de responsável pela prestação e certificação de informação em cada Parceiro do PLANO – Secretarais, órgãos da administração
indireta, empresas públicas e de economia mista, organizações do sistema S e demais parceiros envolvidos. Esses responsáveis formam a Rede
de Gestores da Informação do PLANOC responsáveis em última instância pela qualidade da informação disponibilizada.
Desenvolvimento: Consultoria Iplanfor, com a colaboração da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e a Gerência de Informações
Estratégicas, baseado na demanda da SEC/Núcleo de Gestão Operacional do PLANO .
Periodicidade de coleta de informações: rotinas de acompanhamento mensal, com relatórios bimestrais de execução das metas que
compõem o PLANO.
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7 ORÇAMENTO
O orçamento foi realizado com a assessoria da empresa BFA.
DESPESAS CAPITAL
2017
2018
371.875
3.077.875

2026
371.875
2034
30.371.875

2019
43.045.625

2027
1.646.875
2035
371.875

DESPESAS CORRENTES
2.017
2.018
123.958
4.299.583

2020
6.653.125

2028
30.371.875
2036
371.875

2.019
14.716.042

2021
1.646.875

2029
371.875

2022
30.371.875

2030
1.646.875

2037
30.371.875

2038
371.875

2.020
28.710.000

2.021
56.315.625

2023
371.875

2024
1.646.875

2031
30.371.875

2032
371.875

2039
371.875

2040
371.875

2.022
66.439.583

2025
30.371.875

2033
1.646.875

2.023
66.563.542

2.024
68.604.167

2.026
78.852.083

2.027
80.892.708

2.028
91.016.667

2.029
91.140.625

2.030
93.181.250

2.031
103.305.208

2.032
103.429.167

2.034
115.593.750

2.035
115.717.708

2.036
115.841.667

2.037
125.965.625

2.038
126.089.583

2.039
126.213.542

2.040
126.337.500

2.025
78.728.125

2.033
105.469.792
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