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Resumo 

O artigo trata da construção de uma rede de empreendedores criativos no Estado do RJ como 
resultado do processo de implementação do projeto “Rio Criativo - Incubadoras de 
Empreendimentos da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.”  

A iniciativa governamental em parceria com a universidade empreendedora, como uma política 
pública de vanguarda de desenvolvimento de empreendimentos inovadores no campo das 
indústrias criativas enseja a análise crítica da seleção de planos de negócios em resposta a 
uma chamada pública de incubação de empreendimentos inovadores e criativos, assim como o 
processo anterior de capacitação massiva em empreendedorismo, inovação e cultura ao 
público criativo do estado do Rio de Janeiro.  

 

Introdução  

O Brasil vem ganhando notoriedade internacional crescente por inúmeras razões, dentre as 
quais se destaca o fato de ter sido escolhido para sediar uma seqüencia de megaeventos 
esportivos mundiais – Jogos Militares em 2011, Copa do Mundo de Futebol em 2014, 
Olimpíadas em 2016 –, em detrimento de outros países do primeiro mundo.  

Tais adventos em parte respondem pela conjuntura econômica extremamente favorável para o 
Brasil em que pese o fato de que o país passou praticamente imune à crise dos mercados 
globais de 2008 devido à solidez de suas instituições financeiras e à continuidade do 
crescimento do mercado interno. Com isto, o país conquistou e reforçou uma posição global de 
destaque entre outros mercados do seu porte. 

Adicionalmente, as recentes descobertas de extensos campos de petróleo na camada de pré-
sal da costa brasileira situaram o Brasil como o quinto maior detentor de reservas provadas no 
mundo agregando valor ao desenvolvimento e estabilidade do país. 

É neste mesmo contexto que se observa também a emergência da economia criativa no Brasil, 
e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, considerada por muitos como a capital cultural 
nacional, e por alguns, como lócus criativo internacional da pós-modernidade.  

Ao apontar as atividades estruturadas no talento e nas habilidades individuais que contemplam 
conteúdo criativo e valor econômico, as indústrias criativas respondem por um vetor de 
desenvolvimento que engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços 
criativos, agregando valor ao ativo intelectual.  
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A indústria criativa já é considerada a terceira maior indústria do mundo, superada apenas pela 
do petróleo e armamentista, e tem como principal insumo a criatividade, prima irmã da 
inovação tecnológica. No Brasil, movimenta mais de R$ 380 bilhões (US$ 224,3 Bi), segundo 
estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN. No estado do 
Rio de Janeiro, a cadeia produtiva da indústria representa 17,8% do Produto Interno Bruno - 
PIB (cerca de R$ 54,6 bilhões; US$ 32,1 Bi) empregando 82 mil pessoas.  

Além disso, a diversidade étnica da cultura brasileira soma-se à fugaz fragmentação da 
produção cultural universal que se transforma e se comunica em tempo real, fazendo com que 
as indústrias criativas se organizem fora de uma linha de montagem fordiana, configurando um 
sistema em que “cada produto é um protótipo, único e insubstituível”.  Assim, as “indústrias 
criativas que não só contribuem com o PIB de seus países e com um diálogo interno de muitas 
vozes, como também exportam seus produtos e seus modos de vida” (Cacá Diegues, O Globo, 
2011). 

Observa-se a importância da universidade empreendedora no sentido de apoiar a criação de 
ambientes que ensejem o chamado “espírito empreendedor” dos agentes sociais, dos governos 
e das organizações.  

Foi com este objetivo que o projeto Rio Criativo foi concebido: a partir da percepção de uma 
incubadora universitária que vivenciava o desenvolvimento paralelo de diversos projetos em 
parcerias com várias instâncias governamentais.  

As ações da Incubadora do Instituto Gênesis da PUC - Rio se revelaram à gestão da Secretaria 
de Estado de Cultura do Rio de Janeiro – SEC, tanto pela notoriedade da promoção de 
pesquisas de cadeias produtivas de segmentos que integram o setor cultural, como pela 
geração de empreendimentos criativos a partir da criação da primeira incubadora cultural da 
América Latina, em 2002, que a partir deste momento, passou a conviver com sua incubadora 
tecnológica. 

Pela consolidação do trabalho das incubadoras do Instituto como referência nacional e 
internacional - com resultados tangíveis e de escopo variável -, houve um convite para replicar 
seu conhecimento em uma escala de maior abrangência em relação a que vinha sendo 
implantada tendo como foco a cultura empreendedora, a capacitação massiva e a incubação 
de empreendimentos criativos.  

O projeto Rio Criativo será analisado criticamente como um estudo de caso que – visando 
apresentar os principais resultados da formação/capacitação pública em empreendedorismo 
criativo em resposta à chamada pública para incubação – teve seu processo de divulgação e 
implementação gerando uma rede social criativa que vem se dinamizando num ritmo e 
característica interessantes que motivam os autores-gestores do projeto, como também o 
embasamento teórico proposto.  

Ainda que o projeto não tenha vivenciado todas suas etapas, entende-se que, tendo superado 
as fases iniciais – de concepção, modelagem

1
 – e intermediárias – divulgação da chamada 

pública, capacitação mássica em empreendedorismo criativo e primeira fase do processo 
seletivo público rumo à incubação – tem-se o insumo necessário para uma análise crítica dos 
seus resultados, dos processos implantados e dos produtos sociais gerados, em especial da 
rede social de empreendedores criativos no estado do Rio de Janeiro. 

O Rio Criativo trata-se de uma iniciativa singular considerando que o conceito das indústrias 
criativas ainda não está consolidado em nível nacional e internacional, como também é a 
primeira experiência de uma universidade empreendedora na implementação de um projeto de 
incubadoras criativas governamentais no Brasil. 

Faz-se necessário ponderar que os autores do presente artigo são de um coletivo de 
coordenadores que estão diretamente envolvidos na gestão executiva da iniciativa. Por isto, 

                                                      

1
 Estas fases foram focadas no artigo “Analysis of the conception, molding and implementation 

process of Creative Enterprise Incubators in the state of Rio de Janeiro / Brazil: a contribution to 
the debate of the Triple Helix”, apresentado no VIII Triple Helix de 2010. 
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métodos de estudos de caso foram incorporados ao processo metodológico analítico sendo 
associados às demais que norteiam os campos teóricos das políticas públicas, da inovação, da 
triple helix e das redes sociais. 

Com isto, a proposta retoma o debate da articulação da tripla hélice vis-à-vis a inovação 
(Etzkowitz, 2009), e de sua influência na gestão e avaliação de políticas públicas no Brasil 
(Barcelar, 2000; Costa & Castanhar, 2002). 

O conhecimento gerado a partir do esforço empreendido no Rio Criativo retroalimenta o 
arcabouço teórico, promovendo subsídio ao debate conceitual de estudo de caso (Eisenhardt, 
1989; Yin, 1988) que podem também contribuir para a geração de conhecimento no campo das 
políticas públicas. 

Com isto, teorias do campo das contemporâneas redes sociais são exploradas (Negri, 2000; 
Hardt & Negri, 2005; Castells, 2000; e Martinho, 2002) para situar a dinâmica de comunicação 
que os empreendedores criativos do estado do Rio de Janeiro têm tecido a partir da 
implementação das etapas de divulgação, capacitação e do processo de seleção do Rio 
Criativo. Será abordado o modo pelo qual a tecnologia da informação oportunizou a criação de 
um lócus comum aos afeitos à criatividade inovativa dos 19 segmentos

2
 que a iniciativa se 

propôs a fortalecer.  

 

II. Considerações iniciais e metodológicas 

Parte-se do pressuposto de que a descrição da experiência vivenciada e sua análise crítica são 
etapa fundamental na construção de políticas em um projeto que se pretende de longo prazo e 
em âmbito cooperado entre a hélice tripla. O caráter inédito e inovador da iniciativa 
governamental se complementa com uma visão ambiciosa de levar a cultura empreendedora 
para um setor geralmente à margem deste ambiente.  

Antes, porém, faz-se necessário situar que as autoras deste artigo fazem parte da coordenação 
da iniciativa atuando pela universidade empreendedora através do Instituto Gênesis da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio. O Rio Criativo é promovido pela 
Secretaria de Estado de Cultura desde 2009. Ambos as instituições conceberam a modelagem 
deste projeto que tem o objetivo de se transformar em política pública.  

Também vale salientar que o projeto encontra-se em pleno desenvolvimento, e o que será 
tratado aqui gira em torno de um longo processo de educação massiva em empreendedorismo 
criativo com o objetivo de qualificar a etapa subseqüente de seleção pública de 
empreendimentos criativos para incubação. O diagrama a seguir ilustra as fases do Rio Criativo 
de forma temporal.  
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 Audiovisual, artesanato, arquitetura e restauro, artes cênicas, artes plásticas, cultura popular, 

design, educação, eventos, gastronomia, jogos, mercado editorial, moda, música, publicidade, 
radio, TV, e software aplicado à economia criativa e turismo. 
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As fases executadas do Rio Criativo compõem os elementos necessários para análise crítica 
dos seus resultados, dos processos vivenciados e dos produtos gerados, com destaque para a 
criação e dinamização dos instrumentos de comunicação do projeto que passaram a configurar 
uma rede social de empreendedores criativos no estado do Rio de Janeiro. 

No entanto, quando se aventura no campo do conhecimento das políticas públicas, vê-se que 
muito tem sido produzido sobre o modo de como avaliá-las, tanto no campo das ciências 
econômicas como no da ciência política. 

É certo que os processos avaliativos são determinantes para o desenvolvimento do 
aprendizado das instituições. Deles resulta o esforço das estruturas governamentais na adoção 
da avaliação como prática regular e sistemática do ciclo de vida das políticas, na regulação das 
ações avaliativas e na promoção de uma cultura de avaliação integrada aos processos 
gerenciais (HARTZ, 2001). 

A modernização e democratização do Estado revelaram a importância crescente da avaliação 
das políticas e a busca de eficiência e eficácia dos processos de gestão pública.  

No Brasil, a década de 1980 registrou o aumento do interesse no tema devido em parte pelo 
agravamento da crise fiscal que recaiu sobre a escassez de recursos para demandas sociais 
então afetadas pelas reformas estruturais (COSTA e CASTANHAR, 2003). Por outro lado, a 
Reforma do Estado e a descentralização política nacional demandaram maior autonomia dos 
governos locais, assim como promoveram a participação popular na esfera estatal; 
características impressas na chamada Constituição Cidadã de 1988. 

As políticas públicas podem ser identificadas como outputs do sistema político, derivando daí o 
enfoque acadêmico inicial da ciência política sobre os inputs – demandas e articulações de 
interesse.  

Porém, pode-se também ter a política pública propriamente dita como objeto de análise, 
característica identificada a partir de meados do Século XX. A partir dessa abordagem, os 
aspectos dinâmicos do policy process passaram a ganhar relevância investigativa (RADAELLI, 
1995). Tal característica está presente nesse artigo por abordar os processos implementados 
de uma política pública, de suas correlações com os resultados esperados e alcançados etc. 

Adicionalmente, tem-se que as avaliações de políticas públicas podem ser classificadas como 
sendo do tipo bottom – top, que são tidas como as de “primeira geração”, e como de top – 
down, ou de “segunda geração”.  

Souza (2003) entende que se deve buscar o desenvolvimento de avaliações de tipologia de 
“segunda geração” pela ênfase no desenvolvimento de tipologias analíticas e na identificação 
das variáveis que causam impacto sobre os resultados das políticas. As avaliações de “primeira 
geração” se caracterizam pelo foco na implementação das políticas as quais, normalmente, 
tratam dos fracassos e dos processos racionais, desconectado dos aspectos políticos. 

Porém, durante a implementação de um projeto – caso do Rio Criativo -, em que a avaliação de 
resultados ainda não pode ser aplicada, a avaliação dos processos e indicadores 
intermediários torna-se a única forma de controlar e avaliar as ações da política. 

Sulbrandt (1993) sugere um agrupamento de três metodologias básicas de avaliação. Ele 
identifica a avaliação de metas como uma metodologia mais tradicionalmente utilizada cujo 
foco da análise está no grau de sucesso de um programa a partir das metas previamente 
elencadas – produtos mais imediatos ou concretos. Requer-se que o programa tenha sido 
concluído para ser avaliado. Por tais características, o presente artigo não se encaixa nesta 
tipologia. 

Já a avaliação de impacto aborda os efeitos produzidos de uma política sobre seu público-alvo, 
analisando a execução das atividades previstas e a consecução dos resultados esperados. 
Adotam-se mecanismos que permitem estabelecer relações causais entre as ações e o 
resultado final da iniciativa. Esta tipologia é também implementada ex-post facto, igualmente 
não se adequando aos propósitos desta investigação. 
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A avaliação de processos ou avaliação formativa se aplica à tipologia escolhida neste artigo 
por permitir mudanças na política ao longo de sua implementação, permitindo o redesenho dos 
fluxos e processos da ação governamental e requerendo um adequado sistema de informações 
gerenciais que dêem subsídios ao trabalho dos gestores e avaliadores nos momentos 
oportunos. 

Tem-se ainda que alguns entraves aos processos avaliativos abordados por Melo (1999) são 
igualmente reconhecidos no projeto do Rio Criativo. Um dos entraves seria a “insuficiente 
acumulação linear de conhecimento no campo das políticas”, fator ainda mais importante 
considerando: a singularidade do projeto; a não consolidação conceitual das indústrias 
criativas; a variedade dos segmentos que integram o escopo da política; o perfil do público 
beneficiado pela iniciativa – agentes culturais que costumam desenvolver projetos e não 
empreendimentos sustentáveis; etc.  

Melo aponta ainda outro empecilho à análise de políticas públicas que estaria relacionado à 
“abundância de estudos setoriais como estudos de caso que não fortalecem os aspectos 
analíticos nem os grupos de pesquisa existentes” (MELO, 1999). Sendo assim, como o 
presente artigo se configura como estudo de caso de uma política pública, cuidados serão 
tomados para que os esforços das autoras possam contribuir para os campos do conhecimento 
aqui abrangidos.  

Por esse motivo, é importante explorar as teorias que norteiam o desenvolvimento de estudos 
de casos. Considerando que um estudo de caso é “uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente definidos” (Yin 1984), as 
possibilidades metodológicas são variadas

3
.  

A estrutura analítica linear enfoca o tema de estudo de caso abrangendo sua revisão literária 
teórica, os métodos normalmente utilizados, as descobertas extraídas dos dados coletados, as 
implicações a partir destas etc. Esta tipologia coincide com a tipologia do presente artigo, 
aproximando-o assim da concepção de Sulbrandt (1993) de avaliação de processos/formativa.  

Neste sentido, para uma análise mais contundente dos produtos gerados no âmbito do Rio 
Criativo vis-à-vis os objetivos deste artigo, tem-se que as autoras contam com o: 

 Perfil dos associados às redes sociais do Rio Criativo – Facebook, Twitter e Orkut, ao 
fórum eletrônico de comunicação, e dos navegantes do Portal do projeto e encontros 
presenciais; 

 Dados do público cursos e consultorias em empreendedorismo criativo em atendimento 
à Chamada Pública, em especial da pesquisa amostral realizada com este universo; e 

 Informações dos proponentes que submeteram seus planos de negócios ao processo 
seletivo e seus planos de negócios propriamente ditos

4
. 

As próximas seções serão dedicadas à apresentação do Rio Criativo, buscando apresentar o 
processo de divulgação da chamada pública, de promoção do processo de capacitação em 
empreendedorismo criativo e de seleção pública à incubação que culminaram com a 
dinamização das ferramentas de comunicação e informação do projeto revelando um lócus de 
encontro de empreendedores criativos no estado do Rio de Janeiro.  

 

 

                                                      

3
 Glaser e Strauss (1967) detalham um método para o desenvolvimento da teoria de base; Yin 

(1981 e 1984) propõe a descrição de estrutura de estudos de caso; Miles e Hubermam (1984) 
contribuem com a temática ao codificar uma série de procedimentos para análise qualitativa de 
dados; entre outros. 

4
 Os conteúdos dos planos de negócios serão explorados eventualmente no limite das 

informações possíveis de exposição considerando a confidencialidade de suas propostas. 



 

 

6 

 

III. O potencial das redes – das multidões ao crowdsourcing 

Houve tempo em que era necessário ter muitas pessoas juntas em um mesmo lugar para se ter 
uma multidão e para se projetar seu potencial. No entanto, a nova fronteira tecnológica da 
informação trouxe consigo a Internet e as ferramentas de articulação em redes, alargando o 
conceito de multidões para além das barreiras físicas dos agrupamentos humanos e 
institucionais.  

Um bom exemplo disso é o novo modelo de produção que se utiliza da inteligência colaborativa 
em massa disposta na Internet para a solução de problemas e geração de inovação: o 
crowdsourcing.  

Notadamente, a importância das redes sociais vêm mudando de forma inédita o modo de como 
a sociedade se comunica e interage. O pensamento contemporâneo requer que se proponha a 
pensar o presente, a analisar aquilo que está acontecendo na sociedade em tempo real, dada 
a velocidade das informações em curso. 

Embora apareçam hoje para a sociedade muito em função do desenvolvimento da Internet, as 
redes não funcionam com base nela. Mas, é nítido que uma rede virtual é um instrumento que 
potencializa todas as ações porque acelera a difusão da informação. As redes eletrônicas 
comportam uma infinidade de formas colaborativas: parcerias bilaterais, multilaterais, alianças 
formais constituídas, vínculos informais etc. 

Até porque “a própria contemporaneidade pode ser definida pelo estar em rede, sendo essa 
definida como a nova morfologia social de nossas sociedades, sendo a difusão da lógica de 
redes transformadora da operação e dos resultados dos processos produtivos, de experiência, 
de poder e de cultura” (Castells, 2000). 

Deste modo, como apropriadamente advoga Martinho (2005, p. 104) “a história das redes ainda 
está para ser escrita e seu exercício, hoje, só está começando, mas por isso mesmo, pela 
incipiência e pelo inacabamento, as redes demonstram ser um campo fértil para o esforço de 
pesquisa e os investimentos do pensamento da ação”. 

Assim, o conceito de redes começou a ser cunhado há cerca de um século, para designar um 
conjunto complexo de relações entre membros de um sistema social a diferentes dimensões, 
desde a interpessoal à internacional.  

Um dos primeiros foi Barnes (1954) que usou o termo sistematicamente para mostrar os 
padrões dos laços, incorporando os conceitos tradicionalmente usados por cientistas sociais: 
grupos bem definidos -  tribos, famílias-  e categorias sociais -  género, grupo étnico. 

Mais recentemente Castells (2000) definiu redes como instrumentos apropriados para a 
economia capitalista baseada na inovação, globalização e concentração descentralizada; para 
uma cultura de desconstrução e reconstrução contínuas; para uma política destinada ao 
processamento instantâneo de novos valores e humores públicos; e para uma organização 
social que vise a suplantação do espaço e a invalidação do tempo.  

E Negri (2000) afirmou que a nova realidade sóciopolítica mundial é definida por uma forma de 
organização constituída por redes assimétricas, sendo que as relações de poder acontecem 
por via cultural e econômica mais corriqueiramente do que via uso coercitivo de força. Conclui 
que instituições organizadas sob a forma de redes têm mais poder e mobilidade do que 
instituições paradigmáticas da modernidade - Estado, partidos e empresas tradicionais. 

Negri e Hardt (2005) posteriormente enriqueceram o debate ao cunhar o termo multidão 
associando-o ao de unidade e pluralidade, configurando assim um sujeito social que se reúne 
em torno daquilo que tem em comum.  

Entretanto, ao contrário de Negri, que vê redes como instrumento e forma de organização, 
Martinho (2005) entende que se trata de um condicionante para o desenvolvimento. Entender 
quais são os elementos constitutivos de uma rede é vital para construir processos de gestão, 
cooperação e coordenação eficazes. O primeiro aspecto é a conectividade. Para ele, uma rede 
só é rede na medida em que mantém conectados os atores de uma forma horizontal.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Redes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido
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Assim, uma das características fundamentais na definição das redes é a abertura e porosidade 
que possibilita relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes, trazendo 
em seu âmago a fugacidade de se fazer e desfazer oportunamente.  

Tal percepção pode ser observada em Capra (2008) por entender que “os limites das redes 
não são limites de separação, mas limites de identidade. [...] Não é um limite físico, mas um 
limite de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é permanentemente mantido e 
renegociado pela rede de comunicações."  

A rede acontece nos emergentes de colaboração espontânea quando relações latentes são 
acionadas por motivos claros ou agentes se juntam para realizar alguma coisa. Muito mais que 
uma organização, uma rede é dinâmica por essência. 

Adicionalmente Martinho (2005) acredita ainda que a rede não precisa estar ativa o tempo 
inteiro para se fortalecer. Para ele, a constituição de uma rede é como um processo 
permanente. Nesse sentido, as dinâmicas de rede partem de uma inatividade momentânea e 
se constitui na medida em que os inativos se tornam ativos. “Pressupõe-se que todo integrante 
de rede está em rede porque quer, porque quer exercer seu poder, apresentando-se como 
capaz de propor e alterar os fenômenos com os quais ele lida”.  

Assim, no campo conceitual do presente artigo, entende-se por redes sociais a estrutura social 
composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que 
partilham valores e objetivos comuns.  

Quanto à tipologia, as redes sociais podem operar em diferentes níveis – como redes de 
relacionamentos (Facebook, Orkut, Myspace, Twitter), redes profissionais (LinkedIn), redes 
comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas etc. Além disso, em tese no 
campo da estrutura das redes sociais, os atores sociais se caracterizam menos por seus 
atributos - gênero, idade, classe social – e mais pelas suas relações, contatos e interesses.  

Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento de 
informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns.  

Como visto, a ideia de rede nos tempos atuais sugere se orientar na busca por “novas 

institucionalidades”, seja no exercício do poder político, da deliberação e da tomada de 

decisão, seja no campo da gestão de processos, produção de bens e serviços, nos âmbitos do 

mercado, do Estado e da sociedade civil (Martinho, 2005). 

Trata-se de novas institucionalidades que representam a busca pela geração de organizações 
humanas capazes de acompanhar a velocidade das mudanças na também chamada 
sociedade pósindustrial em que a indústria criativa se coloca, e de funcionar nesse ambiente 
mutável. 

Logo, trata-se de um cenário paradigmático que enseja novos negócios, que incita a inovação 
de serviços e produtos, que abraça um espectro multidimensional e abre novas oportunidades 
à cultura empreendedora articulando a hélice tripla.  

Neste contexto, as possibilidades de negócios são tão numerosas quanto às possibilidades de 
conexões que o mundo virtual proporciona, as quais, por sua vez, brindam ao mundo da 
produção real que ocasiona a geração de trabalho, renda e riqueza. Podem-se projetar ações 
no campo do crowdsourcing, da web traffic - segmentando o universo de clientes para 
promover campanhas mais assertivas, da plataforma de organização de conteúdo de 
informações dispersas, georeferenciar ações sustentáveis, compras coletivas, dentre outras 
possibilidades. 

Pretende-se, portanto, tratar a formação de uma rede, no caso de uma rede de 
empreendedores criativos no Rio de Janeiro, não só no plano teórico, como também, e 
fundamentalmente, no campo da experiência. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es
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IV. O Rio Criativo  

O Rio Criativo foi concebido conjuntamente pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 
Janeiro

5
 (SEC) e pelo Instituto Gênesis da PUC – Rio, em 2009. 

Mas sua idealização ainda contou com um grupo de trabalho que envolveu pesquisadores, 
planejadores e executores do estado e prefeitura, órgãos federais como o IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, representantes das empresas e indústrias como SEBRAE 
- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro e FIRJAN - Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e de outras universidades como a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

Neste contexto, o Instituto Gênesis organizou uma missão exploratória à Europa – de 25/10 a 
06/11/2009 - para que o grupo de trabalho e parceiros

6
 pudessem conhecer e vivenciar a 

experiência de ambientes criativos na Europa, berço das indústrias criativas. 

Ao final do processo, ficou assim projetado o cronograma de implantação do Rio Criativo, 
incluindo os ajustes sofridos no projeto ao longo do primeiro semestre de 2010: 

ETAPAS IMPLEMENTAÇÃO 

Promoção do curso de multiplicadores. Fev e Mar/2010 

Lançamento e divulgação da Chamada Pública. Ago/10 

Atendimento público sobre a Chamada Pública e sobre o processo de 
capacitação. 

Ago 10 – Jan/11 

Promoção dos encontros setoriais nos segmentos criativos. Out – Nov/11 

Promoção de capacitações em atendimento à Chamada Pública. Cursos: Set – Jan 11 

Consultorias: Nov/10 – 
Jan/11 

Processo de seleção pública para incubação. Fev – Jun/11 

Incubação de 28 empreendimentos criativos em duas incubadoras. Ago/11 a Jan/2013 

Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos 
Criativos ao longo da incubação. 

Ago/11 a Jan/2013 

Desenvolvimento de processos formativos em empreendedorismo criativo 
para grande público. 

Ago/11 a Jan/2013 

Promoção de 10 rodadas de negócios para empreendedores criativos do 
Estado. 

Ago/11 a Jan/2013 

A proposta do projeto é, além de estimular e apoiar por meio da incubadora o nascimento e o 
fortalecimento de empreendimentos de sucesso na economia criativa, levar a cultura do 

                                                      

5
 A SEC possui à frente de sua gestão, desde ago/2007, Adriana Rattes, sócia fundadora do Grupo 

Estação, foi uma das criadoras do Festival de cinema do Rio e tinha experiência em gestão pública 
quando da pasta na secretaria de cultura do município de Petrópolis. Seu perfil empresarial certamente foi 
determinante para desencadear seu interesse pelos processos de incubação. 

6
 Entre, oito instituições brasileiras - representantes da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro; 

da RioFilme  e do Instituto Pereira Passos - órgãos da prefeitura do Rio de Janeiro, FIRJAN - Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de 
Janeiro- Sebrae/RJ, FUNDARPE e Porto Digital - compuseram o grupo que seguiu em missão pela 
Europa buscando conhecer experiências dentro do tema Ambientes Criativos.  
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empreendedorismo para os agentes culturais, muitas vezes ainda informais e sem organização. 
A criação de um ambiente e de uma rede de empreendimentos criativos foi planejada para, 
desde o início do projeto, apoiar a todo universo de empreendedores deste setor e não 
somente aos 28 que seriam selecionados para a incubadora. 

A escolha pela capacitação massiva em assuntos como atitude empreendedora, mercado, 
inovação e plano de negócios – temas que foram os carros-chefe das capacitações – 
patrocinada pelos parceiros do projeto advêm da experiência do Instituto Gênesis com a 
dificuldade e inexperiência destes empreendedores em lidarem com estes conceitos e 
ferramentas.  

Para qualificar o processo seletivo da chamada pública, a capacitação seguida das orientações 
individuais visavam: disseminar a cultura empreendedora; fazer com que os empreendimentos 
com os modelos de negócios mais inovadores e saudáveis participassem da seleção; e criar 
uma rede entre estes empreendedores e o Rio Criativo. 

Entre setembro de 2010 e janeiro de 2011, o Rio Criativo ofereceu os cursos de capacitação 
coletiva em ‘Noções de Empreendedorismo’ e ‘Plano de Negócios Avançado’ aos 
empreendedores. Estes cursos foram planejados de acordo com a experiência da equipe e 
foram precedidos de um curso de multiplicadores, que visava nivelar o aprofundamento com o 
qual os assuntos seriam abordados e a didática empregada pelos cerca de 30 consultores 
envolvidos, visto que a experiência anterior desses era quase que totalmente focada em 
empreendimentos de tecnologia.  

As questões conceituais mais recorrentes por parte dos alunos e, por conseqüência, mais 
discutidas pelos professores ao longo dos cursos foram em relação ao uso das leis de incentivo 
à cultura, paradigma do financiamento público da cultura no Brasil; à geração de renda através 
da cultura, visto que muito agentes do setor ainda consideram a exploração comercial da 
cultura uma “prostituição” da arte; e à dificuldade com o planejamento de curto prazo, realidade 
do setor, fundamental para os negócios bem sucedidos. 

A adequação da linguagem, das expectativas e dos exemplos foi fundamental para o sucesso 
que as capacitações alcançaram. De modo geral, todos os cursos e consultorias foram muito 
bem avaliados pelo público beneficiado ao longo do projeto, com destaque para o 
“conhecimento dos professores” e a “pertinência das matérias ministradas”.  

 

Perfil dos empreendedores que participaram do processo de capacitação 

As capacitações e consultorias individuais ocorreram entre 27 de setembro de 2010 e 31 de 
janeiro de 2011, período em que foram oferecidos gratuitamente cursos básicos (12h/aula) e 
avançados (20h/aula) em empreendedorismo, inovação e cultura, assim como consultorias 
individuais com experts na formulação de planos de negócios, assessoria jurídica, financeira e 
tributária (de 1h a 4h por proponente).  

O projeto atingiu 2.941 empreendedores e promoveu 413 horas ministradas.  

Do universo dos beneficiados pelo processo de capacitação em atendimento ao edital, cerca 
de 24% do total - 690 alunos – respondeu a uma pesquisa amostral que objetivou detalhar o 
perfil do público que se envolveu com o projeto. 

Dentre os alunos dos cursos, 72% souberam do projeto através de amigos, de indicação da 
Secretaria de Cultura do Estado, de emails de contatos, de eventos nos quais participaram, ou 
por indicação de sua universidade. Apenas 24% souberam através da mídia em geral, com 
destaque para a matéria veiculada no jornal O Globo e na rádio CBN – de grande circulação no 
Estado.  

Deduz-se daí que se trata de um público com interesses bastante específicos e que foi 
influenciado a participar dos cursos mais pelas redes de relacionamentos próximas do que pela 
grande mídia.  

A maior parte dos alunos beneficiados, 86%, residem na cidade do Rio de Janeiro (40% na 
zona sul, 21% na zona norte, 4% na zona oeste; 8% na Barra da Tijuca e arredores e 13% no 
centro da cidade). Apenas 14% dos alunos que participaram das capacitações residem fora do 
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município do Rio (5% em Niterói, 1% em São Gonçalo, 6% na Baixada Fluminense e 2% em 
outras cidades do Estado). 

De acordo com o planejamento do Rio Criativo, a implantação das duas primeiras incubadoras 
que serviriam como piloto, e as primeiras iniciativas seriam de fato para apoiar prioritariamente 
a capital e a baixada fluminense. Baseado nestes números percebe-se a concentração do 
alcance na cidade do Rio de Janeiro, apesar da ampla divulgação realizada na Baixada através 
de encontros setoriais, rede de relacionamento dos envolvidos no projeto, mídias locais, e 
panfletagem em centros culturais.  

Ao longo do projeto, a baixíssima participação dos agentes culturais da Baixada foi diversas 
vezes debatida. Duas razões foram mais abordadas: i. a divulgação que não chegou ao público 
alvo da iniciativa, e ii. o capital social desta região satélite da cidade do Rio ainda não está 
desenvolvido o suficiente para pensar em empreendimentos criativos sustentáveis, 
comparativamente à cidade do Rio, capital cultural do país.  

Adicionalmente, a linha de apoio escolhida pelos proponentes à incubação seguiu tal a 
tendência: 83% apontaram a capital, 13% Baixada e 4% não responderam. Ou seja, o público 
atingido gostaria de ser incubado prioritariamente na cidade do Rio de Janeiro. A intenção por 
incubar na Baixada é pequena e virtualmente inexistente. Por ser um projeto de alcance 
estadual, foi incorporada a modalidade de incubação virtual, mesmo sabendo que a 
experiência tem sido menos eficaz no apoio às empresas, para atender a uma possível 
demanda de fora da capital. Demanda esta que não se apresentou. 

Sobre a faixa etária dos alunos, 3% está entre 18 e 21 anos, 19% entre 22 e 25 anos, 27% 
entre 26 e 30 anos, 31% entre 31 e 40 anos e 20% com mais de 40 anos.  Percebe-se uma 
média de idade mais alta, que se concentra a partir dos 26 anos. Esta realidade demonstra que 
o público interessado em participar desta iniciativa já deve possuir alguma experiência 
profissional. 

Sobre grau de instrução, 40% já se formaram em alguma graduação, 20% estão cursando a 
graduação e 23% possuem pós-graduação. Portanto, 83% dos alunos têm um nível de 
escolaridade muito alto e além do esperado. Apenas 14% dos alunos dos cursos possuem 
ensino médio ou fundamental e 3% não responderam. No Brasil, o número de jovens, na faixa 
de 18 a 24 anos, cursando o ensino superior tem crescido e mesmo assim de 6,9% em 1998 
para 13,9% em 2008, o que ainda é baixo quando comparado a países como França, Espanha 
e Reino Unido, onde essa proporção é superior a 50%, ou América Latina, onde Chile destaca-
se com 52%

7
. 

A avaliação de se ter um público com tão alta escolaridade participando do projeto é muito boa 
quando se analisa que este é um público que conheceu diversas outras experiências de 
mercado, profissionais, acadêmicas e empresariais, e assim pode desenvolver modelos de 
negócios inovadores e bons planejamentos de negócios. Também se avalia que o Rio Criativo 
é um projeto sofisticado em relação às outras políticas públicas de apoio à área, alcançando 
um público já não tão iniciante ou necessitado. 

Dentre os graduados e pós-graduados, os cursos de formação que aparecem com maior 
destaque são os de comunicação, produção cultural, fonográfica e administração; notadamente 
tratam-se de profissionais que se envolvem com a produção de bens e serviços criativos. 
Aparecem na pesquisa universidades públicas e privadas, sem destaque para uma ou outra. 

Outra informação relevante para a avaliação do projeto é que 60% dos respondentes não 
possuíam empresa e 40% possuíam empreendimento constituído formalmente. Este número se 
manteve no processo de seleção que teve 58% dos concorrentes que se inscreveram como 
pessoa física e 42% como pessoa jurídica. Estes números ratificam a ideia de que o público 
atingido foi bastante qualificado e muito focado também nas pessoas que já possuíam um 
empreendimento. 

                                                      

7
 Disponível em 07/06/2011 em 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1476&id_pagina=1  

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1476&id_pagina=1
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Logo após a realização das capacitações, a equipe do programa atendeu individualmente 
aqueles que desejavam se inscrever na chamada pública. O público atingido diretamente nas 
consultorias individuais foi de 181 pessoas com uma carga horária total de 291 horas. 

 

As ferramentas de comunicação eletrônicas do Rio Criativo 

O Rio Criativo foi lançado em 31 de agosto de 2010, data que também coincide com o início da 
criação de uma rede ativa de empreendedores culturais na cidade do Rio de Janeiro. Isto 
porque não apenas a Chamada Pública do projeto governamental passou a ser divulgado em 
eventos do campo cultural, como também ocorreu a promoção subseqüente de encontros 
presenciais por setores culturais no âmbito do projeto, assim como a implementação dos 
processos massivos públicos de capacitação – cursos e consultorias - em empreendedorismo 
criativo, e dos ambientes virtuais criados - posts e likes.  

A promoção de encontros presenciais e setoriais mobilizaram representantes importantes de 
cada um dos segmentos de que trata a Chamada Pública, identificando barreiras para o 
desenvolvimento nesses mercados e abrindo oportunidade de contato direto com os 
participantes dos cursos de capacitação. Por mais que os contatos existissem virtualmente, a 
demanda pelo encontro e convivência com estes empreendedores referências em seus setores 
era latente. Foram realizados 10 encontros setoriais – com público aproximado de 300 pessoas 
– que foram basicamente divulgados nas redes sociais eletrônicas.  

A partir das capacitações do Rio Criativo, houve sempre uma demanda crescente por parte dos 
alunos por formas de comunicação entre os próprios empreendedores e entre eles e o projeto. 
As redes sociais e um fórum eletrônico foram as primeiras respostas para buscar articular e 
responder a esta demanda.  

O Rio Criativo criou perfis junto ao Facebook, Twitter, Orkut, criou um fórum de comunicação 
no Googlegroups e se associou ao Youtube para postar vídeos produzidos nos eventos do 
projeto. O portal do Rio Criativo

8
 igualmente se configurou como um instrumento de 

comunicação eletrônica que captava registros dos navegantes interessados nos cursos e no 
processo seletivo. 

Dados de 2011 (IBOPE/NetRatings)
9
 revelam que o principal interesse dos usuários no Twitter 

é a informação, com destaque para a busca de atualidades e leitura de notícias. Já no 
Facebook, no Orkut e no MSN, o que motiva o acesso é o relacionamento, o cultivo de laços 
sociais. Observa-se, ainda, que as redes se tornam cada vez mais importantes no processo de 
estreitamento de laços entre consumidores e marcas/projetos e o monitoramento das redes 
sociais continua sendo um pilar importante para que o relacionamento nestes canais seja 
fortalecido, tanto para saber o que os internautas estão falando sobre determinado assunto 
quanto para conhecer mais sobre preferências, desejos e necessidades.  

Estudo realizado pelo IBOPE/NetRatings (2008) sobre redes sociais mostrou que campanhas 
on-line partindo de blogs ou outras redes sociais podem ter um impacto 500 vezes maior do 
que se as mesmas partissem dos sites das próprias empresas. 

Atualmente, o perfil do Rio Criativo no Twitter tem 598 seguidores e segue 618 membros da 
comunidade cultural do Rio de Janeiro. Até maio de 2011 obteve 343 tweets sobre temas 
relacionados aos 19 segmentos que abrangem sua chamada pública. 

Por sua vez, no Facebook o projeto conta com 1.679 participantes, sendo 496 residentes na 
capital do Rio de Janeiro.  

                                                      

8
 www.riocriativo.rj.gov.br 

9
 O painel completo sobre a internet brasileira do NetView, produto IBOPE//NetRatings encontra-se no link: 

http://www.cetic.br/usuarios/ibope/index.htm - acessado em junho de 2011. 

 

http://www.cetic.br/usuarios/ibope/index.htm
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Já junto ao Orkut – rede social mais largamente utilizada no Brasil, principalmente por classes 
sociais mais baixas -, a iniciativa tem, até o presente momento, uma pequena participação, 
com pouco mais de uma centena de “amigos em rede”, sendo a maioria de empreendedores da 
Baixada Fluminense. 

Quanto ao portal do Rio Criativo, observou-se 45.510 visitas em nove meses - de agosto a 
maio de 2011 -, sendo estas as principais características de navegação, quanto à:  

 Origem: mais de 50% de acesso foram de brasileiros oriundos da cidade o Rio de 
Janeiro, seguidos pelo Reino Unido e pelos EUA, no âmbito internacional, e da cidade 
de São Paulo e Niterói, nacionalmente; dos acessos da Baixada Fluminense as 
cidades mais expressivas foram Nova Iguaçu e Duque de Caxias (7º e 10º lugar 
respectivamente); 40% dos acessos advieram de mecanismos de pesquisa, 32% de 
sites de referência e 28% de tráfego direto. 

 Dinâmica: ocorreram 148.182 visualizações de página, com quatro minutos de tempo 
médio de permanência; 48% de taxa média de acesso de novos visitantes; 52% de 
internautas recorrentes. 

 Perfil: 51% dos visitantes são homens e 46% mulheres; maioria tem idade entre 25 e 
34 anos (37%), seguidos de 35 a 44 anos (29%). 

 Conteúdo: 18% dos cliques foram para acesso à chamada pública, seguido pela 
procura pelos cursos de capacitação em empreendedorismo (10%) e informações 
sobre a inscrição (10%) nos cursos. 

O fórum eletrônico começou a funcionar em 18 de outubro de 2010 com objetivo de 
possibilitar aos alunos trocar experiências e obter contatos de agentes de seus segmentos. 
Este é um grupo mais restrito e nivelado, pois só participam pessoas que já realizaram os 
cursos os quais detêm um mínimo de conhecimento e expectativas comuns. Hoje o grupo 
possui 543 membros, número que permanece desde o final das capacitações. Observa-se que 
os membros utilizam essa ferramenta para algum tipo de relação comercial e, em segundo 
lugar, para divulgação de eventos culturais ou ligados à cultura empreendedora nos quais os 
participantes estão envolvidos. Do mês de outubro de 2010 à maio de 2011, foram 1.433 
mensagens trocadas via fórum eletrônico, uma média de 180 mensagens por mês. 

 

Processo de Seleção para incubação 

O processo seletivo para as incubadoras foi realizado por meio de Chamada Pública lançada 
em agosto de 2010. Na primeira fase era necessário o preenchimento on-line e envio do plano 
de negócios do empreendimento que incluía suas planilhas de planejamento financeiro, tanto 
virtual quanto físico.  Foram enviados 131 planos de negócios dentro dos segmentos apoiados 
pelo projeto, número relevante considerando processos similares em âmbito nacional. 

Os critérios de seleção avaliados foram: Grau de inovação do empreendimento; Qualificação 
dos proponentes e da equipe; Viabilidade econômica e potencial de crescimento do 
empreendimento com base na análise de mercado e do grau de competitividade; Viabilidade 
técnica do empreendimento; Importância da incubação para o empreendimento; Adequação do 
Modelo de Negócios; Responsabilidade social. Potencial de impactos sociais positivos. 
Processo de produção não poluente; Importância do empreendimento na formação de redes 
com os demais empreendimentos incubados; e Clareza do Plano de Negócios.  

Cada plano enviado foi analisado por dois pareceristas do segmento escolhido e um 
parecerista generalista que davam notas e, por média simples, geravam um ranking.  

O objetivo foi priorizar, além de empreendimentos inovadores, os que possuíam real potencial 
de desenvolvimento, geração de emprego, crescimento e sustentabilidade.  

A segunda fase do processo foi uma apresentação presencial dos 85 primeiros colocados no 
ranking. Esta banca presencial foi composta por parceiros do projeto, equipe da Secretaria de 
Cultura e do Instituto Gênesis, especialistas nos setores e consultores generalistas em plano 
de negócios, que durante 9 dias ouviram apresentações e também geravam uma nota que foi 
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somada à primeira. Gerando assim um ranking final que, na época de produção deste artigo, 
ainda não tinha sido divulgado. 

 

Perfil dos segmentos culturais beneficiados pelo processo de capacitação e que 
responderam à Chamada Pública 

Os segmentos que tiveram mais destaque durante o processo de seleção são um assunto 
interessante para avaliar posteriormente como tem se desenvolvido cada um destes setores no 
Estado e no País. Quando se avalia os segmentos apontados como principais dos planos de 
negócios recebidos, percebe-se alguma concentração nas áreas de audiovisual - 15%, moda - 
15%, e design - 11%. A representação geral dos planos segue no gráfico abaixo. 

 

Cenário diferente foi revelado na pesquisa amostral realizada juntos empreendedores do 
processo de capacitação em que os segmentos se mostraram bastante equilibrados, como 
aponta o gráfico abaixo: 
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Um aspecto característico da multiplicidade deste grupo de agentes foi a enorme dificuldade 
relatada em elegerem, no processo de preenchimento do plano de negócios, apenas um 
segmento de atuação ou maior concentração. Diversos empreendedores alegam que atuam 
em mais de um segmento e com total diversificação de atividades. Um dos diferenciais na 
economia criativa tem sido cada vez mais esta diversidade e complementaridade. De qualquer 
forma, desde a primeira pesquisa realizada, o audiovisual tem se mostrado um setor bem 
expressivo no Rio Criativo, e os segmentos ligados à softwares e games têm aparecido com 
bem menos destaque. 

 

VI. Considerações finais 

É dever do corpo técnico acadêmico, incluindo o Instituto Gênesis que é uma iniciativa no 
campo da extensão da universidade empreendedora, relatar e divulgar de forma crítica os 
processos vivenciados especialmente ainda mais quando se trata da implantação de uma 
política que se pretende governamental de longo prazo e que mobiliza volumes importantes de 
recursos públicos que estão voltados a uma iniciativa singular em nível internacional e que visa 
consolidar estratégias e ações nas quais projeta-se a reaplicação em maior escala e em outros 
territórios no futuro próximo. 

Mesmo que o Rio Criativo não tenha concluído todas suas etapas do seu percurso de vida, 
duas importantes etapas foram superadas e revelaram informações suficientes para apoiar 
debates importantes no campo do conhecimento da tripla hélice, das políticas públicas e das 
redes sociais.  

A divulgação da Chamada Pública à incubação que incluiu dez encontros presenciais 
relacionados aos segmentos culturais que integram o edital; a implementação do processo de 
capacitação massiva – cursos e consultorias presencias – que beneficiou quase 3.000 agentes 
culturais do estado ao longo de quatro meses culminou com a criação e o fortalecimento de 
uma rede de agentes criativos do estado do Rio de Janeiro que integra a dinâmica virtual das 
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redes sociais do Rio Criativo, de seu fórum eletrônico de comunicação e do Portal do projeto 
que já recebeu mais de 45 mil visitas. 

Percebe-se que a interação entre os agentes da economia criativa e os conceitos de inovação, 
empreendedorismo e articulação da triple helix é muito recente e fora dos padrões de 
comportamento e produção artística-executiva deste setor. A descoberta de uma metodologia 
que aproxime estes mundos, sem ferir suas especificidades, tem sido um dos desafios no 
desenvolvimento do projeto, vivenciado também na produção deste artigo. 

A rede de empreendedores criativos se mostrou importante e vai além do esperado e da 
coordenação do projeto em questão. Essas reflexões surgiram, de fato, pela constatação de 
que a intensa interação entre os indivíduos na Internet, a multiplicação de ferramentas de 
colaboração on-line, tecnologias de comunicação móvel integradas às mídias tradicionais etc, 
resultaram em uma comunidade virtual e presencial de grande força, que pode servir de aliança 
estratégica entre os atores do setor. 

A continuidade da implementação do Rio Criativo, especialmente das etapas de incubação dos 
empreendimentos criativos e da instauração do programa de capacitação permanente em 
empreendedorismo criativo, trará novos desafios e subsídios ao pensamento crítico da 
Universidade empreendedora vis-à-vis tripla hélice e outros campos do conhecimento. Tal 
aprendizado tem encontrado nas conferências internacionais da hélice tripla lócus privilegiado 
para sistematização de práticas, trocas de experiência etc, retroalimentado positivamente a 
implementação de outros processos. 

Por todos estes aspectos, avalia-se que a contribuição deste artigo é singular para o apoio ao 
desenvolvimento da economia criativa no Rio de Janeiro, considerando ainda que, por 
conceitos e metodologias deste setor ainda não estarem consolidados em nível nacional e 
internacional, pode vir a ser implementada em todo o Brasil, e no mundo.  
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