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Resumo 

O presente artigo trata do processo de concepção, modelagem e implementação do Rio 
Criativo - Incubadoras de Empreendimentos da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil – enquanto uma iniciativa de parceria entre governo, universidade empreendedora e 
novas empresas da Economia Criativa. A motivação para o artigo foi a avaliação de que a 
documentação, a análise e o entendimento destes processos podem valer como contribuição 
ao debate do papel da Triple Helix na geração de políticas públicas. 

Abstract 

This article discusses the process of design, modeling and implementation of Rio Criativo - 
Enterprise Incubators of the Creative Economy of the State of Rio de Janeiro, Brazil – as a 
partnership initiative between government, entrepreneurial university and new enterprises in the 
Creative Economy. The motivation for the article was to evaluate the documentation, analysis 
and understanding of these processes can be worth as a contribution to debate the role of 
Triple Helix in the generation of public policies. 

 

Copyright of the paper resides with the author(s). Submission of a paper grants permission to 
the 8th Triple Helix International Scientific and Organizing Committees to include it in the 
conference material and to place it on relevant websites. The Scientific Committee may invite 
papers accepted for the conference to be considered for publication in Special Issues of 
selected journals. 
 
 
INTRODUÇÃO  

O objetivo do artigo é analisar crítica e sugestivamente a dinâmica de uma iniciativa 
governamental em parceria com uma universidade empreendedora quando da geração de 
políticas públicas de fomento a empreendimentos inovadores no campo das indústrias criativas.  

O caso a ser explorado refere-se ao projeto de criação de incubadoras governamentais de 
empreendimentos da economia criativa no estado do Rio de Janeiro. Esta iniciativa pretende 
unir desde atividades de formação permanente e gratuita em empreendedorismo, inovação e 
cultura para empreendedores culturais em geral, como também busca abrigar 28 
empreendimentos nascentes neste setor. 

Mesmo com o projeto ainda em implantação, a análise crítica de seu processo de concepção, 
modelagem e início de implementação traz subsídios às teorias que o artigo se propõe a tratar. 

Tal contribuição é ainda mais singular se considerarmos que o conceito das indústrias criativas 
ainda não está consolidado em nível internacional, assim como o fato de que se trata da 
primeira experiência de uma universidade empreendedora na implementação de um projeto de 
incubadoras criativas governamentais no Brasil. 
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Considerando que o processo e resultados da concepção, modelagem e implementação do 
projeto são descritos por agentes envolvidos direta e indiretamente na iniciativa, métodos de 
estudos de caso foram incorporados ao processo metodológico analítico, assim como às 
demais teorias no campo das políticas públicas, inovação e triple helix. 

O objeto de análise proposto evoca o debate da inovação, em particular da articulação da 
Tripla Hélice (Etzkowitz, 2009) e de sua influência na gestão e avaliação de políticas públicas 
no país (Barcelar, 2000; Costa & Castanhar, 2002). 

O conhecimento prático gerado a partir do esforço empreendido nesse programa retroalimenta 
o arcabouço teórico, promovendo a melhoria e construção de novos constructos conceituais 
baseados em estudo de caso (Eisenhardt, 1989; Yin, 1988) que auxiliarão o processo de 
geração de novos conhecimentos de ampla aplicação na área de políticas públicas. 

Entende-se que a descrição dos processos vivenciados e análise crítica conformarão um rico 
produto que merece registro não só pela singularidade do objeto vivenciado – incubadora de 
empreendimentos criativos governamental brasileira –, como também pelas teorias com as 
quais as universidades empreendedoras estão imersas no seu dia a dia quando são agentes 
executores de tais políticas públicas. Adicionalmente, tal ação pode apoiar a sugestão de 
caminhos que visam superar problemas enfrentados em outras iniciativas além de dar 
continuidade ao projeto em curso. 

O desafio é ainda maior considerando a emergência do conceito de indústrias criativas e sua 
importância associada às abordagens que identificam seu grande potencial de geração de 
emprego, produtos/serviços e riqueza; justificando assim sua crescente importância no campo 
do conhecimento, do mercado e das políticas públicas governamentais em nível nacional e 
internacional.  

 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRODUÇÃO DE ESTUDOS DE CASOS 

Muito tem sido produzido sobre a avaliação de políticas públicas, menos no campo das 
ciências econômicas e mais detidamente no da ciência política. 

Os processos avaliativos configuram-se determinantes para o desenvolvimento da 
aprendizagem institucional, refletindo o empenho das estruturas político-governamentais na 
adoção da avaliação como prática regular e sistemática, na regulação das ações avaliativas e 
na promoção de uma cultura de avaliação integrada aos processos gerenciais (HARTZ, 2001). 

Por isto, a ascendente importância da avaliação de políticas públicas governamentais é 
consonante com modernização e democratização do Estado. Tal dinâmica responde pela 
necessidade de busca de eficiência e eficácia dos processos de gestão da coisa pública. 

Data da década de 1980 o aumento do interesse pelo tema que pode ser explicado em parte 
pelo agravamento da crise fiscal que recaiu sobre a escassez de recursos para demandas 
sociais então afetadas pela reformas estruturais (COSTA e CASTANHAR, 2003). 

Alternativamente, pode-se argumentar que a Reforma do Estado e a descentralização política 
brasileira culminaram com maior autonomia dos governos locais e propiciaram abertura à 
participação popular na esfera estatal. 

A ciência política inicialmente identificava as políticas públicas como outputs do sistema 
político, justificando o fato de seus estudiosos focarem sua análise investigativa sobre os inputs 
– demandas e articulações de interesse.  

No entanto, desde metade do século passado as políticas públicas per si passaram a ser 
identificadas como objeto de análise, fazendo com que paulatinamente, tanto os aspectos 
dinâmicos do policy process passassem a ganhar importância, como os agentes envolvidos 
nas políticas, sejam eles estatais ou não (RADAELLI, 1995). 

De toda sorte, há entraves nos processos de avaliações identificados por Melo (1999) que 
dizem respeito à insuficiente acumulação linear de conhecimento na área; à abundância de 
estudos setoriais como estudos de caso que não fortalecem os aspectos analíticos nem os 
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grupos de pesquisa existentes; e mesmo à influência dos órgãos governamentais que 
influenciam as agendas de pesquisa na área. 

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 “segunda geração”, ou 
top – down. 

Neste contexto, Souza (2003) alerta apropriadamente 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 públicas em contraposição às de “primeira geração” que se caracterizem por focarem 
a implementação das políticas e que, quase sempre, tratam dos fracassos e dos processos 
racionais, desligados dos aspectos políticos.  

Porém, durante a implementação de um projeto, quando a avaliação de resultados ainda não 
pode ser aplicada, a avaliação dos processos e dos indicadores intermediários torna-se a única 
forma de controlar e avaliar as atividades, ganhando assim especial importância.    

Por outro lado, Costa e Castanhar citam Sulbrandt (1993) que considerando as experiências de 
avaliação de programas sugere um agrupamento, para fins analíticos, de três metodologias 
básicas os quais podem ser assim resumidos:  

 

Tipologia Foco da avaliação Característica Momento de 
Implementação 

Avaliação de metas 
- realização de 
produção ou 
produtos. 

Êxito das metas – 
produtos mais 
imediatos ou concretos 
- previamente 
elencadas. 

Pressupõe-se que 
sejam atribuídos 
valores a um conjunto 
de metas, indicando-se 
o sucesso relativo do 
programa em função 
do grau que tais metas 
tenham sido 
cumpridas. 

Após execução do 
programa. 

Avaliação de 
impacto - alcance 
do propósito ou 
missão. 

Efeitos produzidos da 
política sobre público-
alvo; verificando a 
execução das 
atividades previstas e a 
consecução dos 
resultados esperados.  

Adotam-se 
mecanismos que 
permitam estabelecer 
relações causais entre 
as ações e o resultado 
final de um programa. 
Identifica efeitos 
líquidos da ação. 

Após execução do 
programa. 

Avaliação de 
processos - 
formativa. 

Desenvolvimento do 
programa buscando 
medir a cobertura da 
ação, o grau de alcance 
do público-alvo e o 
acompanhamento dos 
processos internos. 

Requer factibilidade de 
desenho dos fluxos e 
processos da 
intervenção, de um 
adequado sistema de 
informações gerenciais 
para subsidiar gestores 
e avaliadores. 

Ao longo da 
execução do 
programa. 

 

Sulbrandt identifica a avaliação de metas como uma metodologia mais tradicionalmente 
utlizada cujo Foco da análise está no grau de sucesso de um programa a partir das metas – 
produtos mais imediatos ou concretos – dele decorrentes que são previamente elencadas. 
Trata-se de uma avaliação ex-post facto que requer que o programa tenha sido concluído para 
ser avaliado. 
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Já a avaliação de impacto aborda os efeitos produzidos de uma política sobre seu público-alvo. 
Verifica a execução das atividades previstas e a consecução dos resultados esperados. Nela, 
adotam-se mecanismos que permitam estabelecer relações causais entre as ações e o 
resultado final de um programa. Esta tipologia é implementação de forma semelhante à 
supracitada, após a conclusão do programa e de etapas do mesmo. 

Quanto à avaliação de processos - também conhecida por avaliação formativa – observa-se 
sua diferenciação na medida em que essa metodologia permite mudanças de conteúdo à 
política ao passo em que a mesma está sendo executada em que requer que seja possível 
desenhar os fluxos e processos da ação governamental, além de um adequado sistema de 
informações gerenciais que dêem subsídios ao trabalho dos gestores e avaliadores 
oportunamente. 

Considerando o estudo de caso ora tratado, os autores optaram por se debruçar sobre a última 
metodologia apresentada principalmente porque a política estudada – Incubadoras Rio Criativo 
- está em plena execução quando da produção do artigo, além do fato de que seu executor 
técnico, a universidade empreendedora - Instituto Gênesis da PUC-Rio – estar adotando um 
sistema de registro das informações e das ações do projeto ações já implementadas baseado 
na observação da consecução dos produtos esperados e das atividades planejadas.  

Quanto ao embasamento teórico em torno da produção de estudos de caso, os autores 
entendem que, 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

1
.  

De qualquer modo, estudos de caso normalmente utilizam técnicas de coleta de dados como 
entrevistas e observação, assim como técnicas como aplicação de questionário e análise de 
documentos.  

Neste contexto, Yin (2001) contribui distinguindo seis fontes de evidência para estudos de 
caso; são eles: documentos; registros em arquivos da pessoa/organização pesquisada; 
entrevistas; observação direta; observação participante; artefatos físicos. Entende-se que o 
presente estudo de caso dispõe de todas as fontes de evidências supracitadas com exceção 
de entrevistas.  

Yin colabora ainda ao propor a tipologia dos estudos de casos conforme o quadro abaixo 
apresentado.  

 

Tipo de estrutura Propósito do estudo 

Explanatório Descritivo Exploratório 

Analítica linear x x x 

Comparativa x x x 

Cronológica x x x 

Construção da teoria x  x 

De incerteza x   

Não seqüencial  x  

Fonte: Yin, 2001, página 171. 

 

                                                 
1
 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. 
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A estrutura analítica linear seria a mais utilizada por considerar o tema em foco, sua revisão 
literária teórica, métodos utilizados, descobertas advindas dos dados coletados, implicações a 
partir destas etc. Este enfoque se aplica ao estudo de caso em questão pela natureza do 
objetivo de análise e pelos objetivos propostos e se aproximam com a concepção de Sulbrandt 
(1993) de avaliação de processos formativa. 

Uma vez tendo sido feitas as revisões teóricas acima apresentadas, faz-se mister considerar  a 
limitação da análise vis-a-vis tratar-se de um projeto que sofreu atraso que resultou na recente 
publicização a grande público, com o lançamento de Edital Público da SEC, iniciando apenas 
agora a fase do projeto que mais subsídio analítico teria para ser problematizado.  

Adicionalmente, outra ressalva que deve ser feita é que os autores do artigo estão diretamente 
envolvidos com o objetivo, desde sua concepção, e de forma diretiva. 

Mesmo considerando estas ponderações, os autores entendem que é dever do corpo técnico 
acadêmico, ainda mais o do campo da extensão universitária onde o Instituto Gênesis se 
insere, relatar de forma crítica e divulgar os processos vivenciados, 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. 
 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

O projeto surgiu a partir da percepção de uma incubadora universitária que vivenciava o 
desenvolvimento paralelo de diversos projetos em parcerias com várias instâncias 
governamentais.  

Após um processo de consolidação do trabalho da incubadora 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.  

O projeto foi concebido de março a outubro de 2009 e envolveu gestores da Secretaria de 
Estado de Cultura do Rio de Janeiro - SEC, do Instituto Pereira Passos – IPP e da RioFilme, 
órgãos da prefeitura do Rio de Janeiro e o corpo gerencial e técnico do Instituto Gênesis da 
PUC-Rio. 

Vale destacar que o Instituto Gênesis chamou a atenção da Secretaria de Estado de Cultura – 
SEC – por sua atuação pregressa singular na pesquisa de cadeias produtivas de segmentos 
culturais e na geração de empreendimentos criativos a partir da vanguarda na criação da 
primeira incubadora cultural da América Latina. 

Importante também ressaltar que a SEC tem à frente de sua gestão, desde agosto de 2007, 
Adriana Rattes. Rattes é sócia fundadora do Grupo Estação, foi uma das criadoras do Festival 
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 de empresas. 

Foram inúmeras reuniões conceituais em torno da teoria e prática das indústrias criativas e do 
campo da incubação, inovação e empreendedorismo. Alguns destes encontros tiveram a 
presença de estudiosos e gestores do tema que foram convidados pelo grupo de trabalho 
então formado. Os integrantes do grupo de trabalho trocaram informações sobre os temas e 
participaram de inúmeros eventos e cursos

2
. 

Interessante ressaltar que para um processo que pretende se transformar em política pública a 
formação desse grupo de trabalho foi, além de definidora das estruturas do projeto, 
absolutamente importante para a consolidação de um entendimento único sobre os conceitos 
que balizam o projeto. Este grupo, naturalmente envolveu pesquisadores, planejadores e 

                                                 
2
 Por exemplo, “Audiovisual Business” com Conspiração Filmes; “Economia Criativa” com Ana 

Carla Fonseca Reis e André Urani, pesquisadores do tema. 
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executores do estado e prefeitura, órgãos federais como o IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, representantes das empresas e indústrias como SEBRAE

3
 e FIRJAN

4
 e 

de outras universidades como a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Neste contexto, o Instituto Gênesis organizou uma missão exploratória à Europa para que o 
grupo de trabalho e parceiros pudessem conhecer e vivenciar experimentos criativos na 
Europa, berço das indústrias criativas. Esta foi mais uma ação importante para observar e 
avaliar melhores práticas e validar as ações e métodos que estavam sendo propostos para o 
projeto do Rio de Janeiro. 

Entre 25 de Outubro e 06 de Novembro de 2009, 8 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, Sebrae/RJ, FUNDARPE

5
 e Porto Digital

6
 - 

compuseram o grupo que seguiu em missão pela Europa buscando conhecer experiências 
dentro do tema Ambientes Criativos.  

A importância da missão foi adquirir, através da observação in loco, novos conhecimentos 
sobre a indústria criativa em outros países, buscando idéias, melhores práticas e novos olhares 
sobre este ambiente para que fosse possível considerá-las quando da concepção de iniciativas 
similares no Brasil. Seria relevante neste ponto o contato com outras esferas também 
governamentais, privadas ou da própria sociedade civil organizada para discutir sobre erros e 
acertos em seus processos e resultados. Além disso, a viagem possibilitou considerar 
oportunidades para futuras parcerias e cooperações. 

Durante este tempo, foram visitadas cerca de 40 instituições na Escócia
7
, Inglaterra

8
 e 

Espanha
9
, incluindo o acompanhamento de painéis e debates no evento Cabinet Forum, visitas 

a produtoras e estúdios, incubadoras, parques tecnológicos, prefeituras, agências de apoio à 
inovação e incentivo à cultura que colaboram com universidades locais (como Media City e 
CreativeSheffield, ambas no Reino Unido) e agências de investimento, como também cidades e 
bairros inteiros voltados à criatividade e inovação (Barcelona Activa e 22@). 

Finalmente, após oito meses de dinâmica de encontros de estudo e trabalho, foi redigido o 
projeto intitulado “Núcleo de Geração de Geração de Empreendimentos Criativos do Estado do 
Rio de Janeiro”, e assinado entre PUC e SEC em dezembro de 2009. 
 

HISTÓRICO DO CONCEITO DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS E PAPEL DAS INCUBADORAS 
NO SEU FORTALECIMENTO  

O século passado foi marcado por profundas mudanças nos campos políticos, sociais, culturais 
e tecnológicos cujos efeitos seguem nos tempos contemporâneos. Uma das transformações 
projeta-se sob os efeitos da chamada desmaterialização dos processos produtivos que 
passaram a incorporar com mais vigor a informação e o conhecimento na produção de bens. 

                                                 
3
 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro.  

4
 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 

5
 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, órgão executor da Política 

Cultural do Estado de Pernambuco. 
6
 Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação e Comunicação de Recife, Pernambuco. 

7
 Culture and Sport Glasgow, Impact Arts, Fab Pad, WASPS, Clyde Waterfront, Film City 

Glasgow, Digital Media Quarter, The Hub, BBC, GO Group, Trongate 103 (Glasgow); Blackburn 
House; West Lothian Council; City of Edinburgh Council Economic Development and Culture 
Department representatives, School of Informatics at Edinburgh University, Dovecot Studios 
(Edimburgh). 
8
 Trinity Buoy Warf, Pinewoods Studios e C&binet Forum (London); The 

Showroom/Workstation, Sheffield Technology Parks, Yorkshire Artspace, Sheffield Digital 
Campus, Electric Works, Sheffield City Hall, Shallam University, Academy of Makers, Creative 
Lounge (Sheffield); Media City, MIDAS, Red , Sharp House, Cultural Entreprise Office 
(Manchester). 
9
 Barcelona Activa, Hangar, 22@, Fundació Barcelona Media, Universitat Pompeu Fabra, 

Digitalent, Cromosoma (Barcelona). 
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A supremacia dos conteúdos imateriais, simbólicos e intangíveis nas relações sociais dá 
substância à economia do conhecimento, trazendo implicações para a sociedade da 
informação, e revelando um bom cenário para possibilidades criativas em que a cultura se 
insere de forma estratégica, destacando-se o entretenimento e a emoção. 

Da economia da arte à economia da cultura, do lazer, do entretenimento e, mais recentemente, 
à economia da experiência, o conceito de indústrias criativas surge associado às abordagens 
que identificam seu potencial de geração de trabalho, emprego, de produção de uma 
diversidade de produtos e serviços inovadores; além de evidenciar dinâmica no campo do 
conhecimento, do mercado e das políticas públicas, sendo o setor emergente mais dinâmico 
em nível internacional segundo dados das Nações Unidas, movimentando US$ 1,3 trilhão 
anualmente, representando cerca de 7% do Produto Interno Bruto mundial. 

Reis advoga que efetivamente a economia criativa apresenta partes de conceitos que se 
fundem configurando um conceito único: da economia da experiência, detém a originalidade; 
dos processos colaborativos utiliza os aspectos intangíveis na geração de valor, fortemente 
ancorada na cultura e em sua diversidade; da economia do conhecimento, partilha-se o foco no 
trinômio tecnologia / mão-de-obra capacitada / geração de direitos de propriedade intelectual; 
da economia da cultura, o novo termo propõe a valorização da autenticidade e do intangível 
cultural (REIS, 2008).  

A nova perspectiva é trabalhar uma Indústria Criativa que utilize a cultura local como 
norteadora em uma realidade de grandes modificações, como aponta Lopes (1998), “geradas 
pelos inúmeros avanços tecnológicos que identificamos de forma genérica como globalização, 
que introduziram novas forças criando um ambiente de grande insegurança nas estruturas 
sociais básicas, com reflexos desorientadores na formação cultural e de identidade.”  

A novidade reside no reconhecimento que o contexto formado pela convergência de 
tecnologias, globalização e insatisfação com o atual quadro socioeconômico mundial atribui à 
criatividade o papel de motivar e embasar novos modelos de negócios, processos 
organizacionais e institucionais e relações que galvanizam um novo modelo. (REIS, 2008) 

Neste sentido, pode-se afirmar que a economia criativa é um conceito emergente em nível 
mundial devido ao potencial crescente dessas cadeias produtivas para o desenvolvimento 
econômico e social, que inclui as atividades que têm origem na criatividade, no talento e nas 
habilidades individuais, e na geração de renda e trabalho através da criação e exploração de 
propriedade intelectual. 

A identidade e a cultura locais estão sendo tomadas hoje como ferramentas preciosas no 
processo de dinamização de ações estratégicas locais em âmbito político, cultural, econômico 
e social. Diversos pensadores vêm tratando do resgate das questões locais, quando o lugar 
volta a servir de vínculo, como irreversível neste contexto de globalização. 

Em resposta à desmaterialização que se criou para dar mais leveza e mobilidade ao capital, a 
perspectiva cultural acaba fazendo com que os lugares diferenciados e únicos funcionem como 
âncora de referência para a própria produção de valores de mercado. (CARSALADE, 2006) 

Portanto, o que se coloca como uma das questões centrais na discussão sobre a estratégia de 
um processo de desenvolvimento e observação de novas oportunidades criativas é a 
revalorização da esfera local como foco de ação para implementação de políticas que tenham 
real impacto sobre a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma região. 

Um dos papéis da Cultura neste contexto é a integração social, que rompe as distâncias entre 
os grupos sociais através do “fomento da criatividade, do resgate da auto-estima da população, 
do resgate dos valores tradicionais e através deles, da identidade sociocultural”. (VETRALE, 
2000) 

Segundo Werthein (2003), a Cultura pode ser considerada como um estímulo ao capital social 
de uma comunidade por fomentar “o sentimento de pertencimento a um projeto coletivo, a 
participação, a promoção de atitudes que favoreçam a paz e o desenvolvimento sustentado, o 
respeito a direitos, enfim, a capacidade da pessoa humana e das comunidades de regerem o 
seu destino”. 
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Torna-se central para a criação deste ambiente o chamado “espírito empreendedor” dos 
agentes sociais, governos e organizações. Para encantar, surpreender e emocionar o mundo, 
estes agentes devem ser protagonistas no desenvolvimento de projetos que dialoguem com as 
raízes culturais locais e que gerem, além do pertencimento, a possibilidade de ousar; ousar 
com diferentes padrões de confiança, cooperação e interação social que podem resultar em 
oportunidades econômicas reais e, possivelmente, mais democráticas. 

O estímulo às indústrias criativas em uma cidade sustentável e criativa é uma iniciativa que 
pode deixar um legado real de um ambiente urbano onde há espaço para o prazer, a emoção, 
a produção, a fruição e o conhecimento com as marcas do pertencimento da população e da 
identidade local. 
 

Neste contexto, vivencia-se a também emergência da Economia Criativa no Brasil, e 
principalmente no Estado do Rio de Janeiro. A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE consolidada no relatório da FIRJAN de 
2006 concluiu que as atividades-núcleo das indústrias criativas ocupam um total de 2,59% do 
PIB do Brasil (cerca de 60,3 bilhões de Reais equivalente a US 35,5 Bi em valores atuais) e 4% 
do PIB do Estado do Rio de Janeiro (12,2 bilhões de reais; cerca de U$ 1,7 Bi). As atividades 
relacionadas às indústrias criativas, que somam R$ 125,3bi em todo o Brasil, compõem 5,37% 
do PIB, enquanto no Rio de Janeiro somam R$13,1bi representando uma parcela de 4,29% do 
PIB. Em relação às atividades de apoio do segmento, estas equivalem a 8,39% no PIB 
nacional (R$ 195,7 bilhões) e a 9,55% no PIB do Rio (R$ 29,2 bilhões). Esses números indicam 
um PIB total da cadeia criativa da ordem de R$ 381,3 bilhões no Brasil (U$ 224,3 Bi) como um 
todo e R$ 54,6 bilhões no Rio de Janeiro (U$ 32,1 Bi), representando uma parcela de 
respectivamente 16,35% e 17,84% do PIB dessas regiões. 

O cenário empresarial das Indústrias Criativas no Brasil – também segundo os dados da RAIS 
de 2006 – é composto por 52.331 empresas em atividades núcleo, 351.849 em atividades 
relacionadas e 516.664 em apoio. Se nos concentrarmos no Rio de Janeiro, encontraremos 
5.590 em núcleo, 29.221 em atividades relacionadas e 55.143 em atividades de apoio. Dentre 
estas, nos chamam a atenção a porcentagem de empresas consideradas micro (com menos de 
20 empregados). As empresas voltadas para atividades núcleo formam 87,6% no Brasil e 
85,5% no Rio de Janeiro; as que se concentram em atividades relacionadas são uma parcela 
de 92% no Brasil e 91,5% no Rio; e as de apoio, 93,4% no Brasil e 94% no Rio de Janeiro. Ou 
seja, em média 90% dos empreendimentos deste setor são de micro empresas. 

Os micro e pequenos empreendimentos possuem um relevante papel no cenário econômico do 
país como um todo. Porém, muitas destas pequenas empresas ainda estão se consolidando e 
precisam de apoio, em especial às do campo cultural - as quais não tem necessariamente uma 
visão econômica da sua atividade. Desta forma, o suporte de uma incubadora de empresas é 
fator fundamental para propiciar um ambiente favorável voltado para maturação do 
empreendimento. 

De acordo com o Panorama 2008 da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC, nos últimos nove anos, o movimento do setor de 
incubadoras de empresas no Brasil apresentou um crescimento extraordinário de mais de 
100%, passando de 135 incubadoras em operação no ano de 2000, para 400 em 2008, com 
taxa de sucesso dos seus empreendimentos maior que 90%. 

Adicionalmente, dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 
SEBRAE comprovam que empresas incubadas tem potencial maior no mercado 
comparativamente com as que não foram incubadas, conforme ilustração a seguir. 
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Trata-se de uma taxa evolutiva que raros setores da economia brasileira já experimentaram. 
Isso prova que universidades, centros de pesquisa, prefeituras, governos estaduais e até 
empresas privadas, vislumbram nas incubadoras alternativas para capacitação de 
empreendedores e geração de empreendimentos fortes, preparados e promissores. 

De acordo com Zardo (2005) calculou-se que existam no Brasil apenas 13 incubadoras que 
apóiam empreendimentos culturais. Estes números evidenciam a importância de atividades 
coordenadas entre órgãos públicos e privados que estimulem o papel das micro e pequenas 
empresas neste setor e não apenas, o perfil do produtor independente realizador de projetos 
de curto prazo.  

 
MODELAGEM DA INICIATIVA  

 
O projeto Rio Criativo foi concebido como núcleo considerando que ele aglutinaria as seguintes 
atividades: 

1. Organização de um curso de multiplicadores de modo a fazer com que consultores e 
professores seniores do Instituto Gênesis, do mercado e de outras universidades 
formassem outros passando, além de conteúdo, as vivências na orientação de 
empreendimentos nesta área.  
O foco das capacitações foram nos temas que já foram validados pelo Instituto como 
fundamentais na formação de um empreendedor: atitude empreendedora; inovação; 

Die
20%

Survived
80%

Source: Sebrae, 2009.

BRAZIL COMPANIES MORTALITY RATE IN THE 1ST YEAR OF OPERATION
NON ENTRERPRISES COMPANIES

Die
80%

Survived
20%

BRAZIL COMPANIES MORTALITY RATE IN THE 1ST YEAR OF OPERATION
INCUBATED COMPANIES

Source: Sebrae, 2009.
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EVTE – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica e PN – Plano de Negócios. 
Aumentar o número de pessoas capacitadas nestes conteúdos era atividade 
fundamental para atender a um projeto com um escopo tão aumentado, diferente do 
que vinha sendo feito. 

2. Lançamento de Edital Público construído em conjunto pelo Instituto e SEC.  
A experiência no processo de seleção e incubação de empresas precisava ser 
complementado neste ponto com a experiência de publicização e gestão de programas 
em larga escala que pertencia à Secretaria.   

3. Promoção de processo seletivo para escolha de empreendimentos criativos a serem 
incubados que inclui a capacitação e orientação de grande público em EVTE e PN por 
três meses.  
De acordo com a experiência do Gênesis em tratar com gestores de projetos culturais, 
trazer os conceitos sobre planejamento a longo prazo, finanças, organização jurídica 
entre outros seria fundamental para que a nova incubadora tivesse bons candidatos.    

4. Incubação de 28 empreendimentos criativos em incubadoras com sedes no município 
do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense pelo período de 18 meses. 

5. Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Criativos ao 
longo da incubação. 
Importante destacar que, como se trata de um conceito em processo de consolidação, 
a economia criativa ainda não possui um sistema de indicadores com variações médias 
para acompanhar o desenvolvimento de Empreendimentos Criativos. De acordo com 
Sulbrandt, a criação deste tipo de indicadores permite gerar a avaliação de impacto de 
que o autor trata, medindo o alcance do propósito ou missão, no caso das empresas 
incubadas. 

6. Desenvolvimento de processos formativos em empreendedorismo e cultura para 
grande público durante 18 meses. 

7. Promoção de 10 rodadas de negócios para empreendedores criativos do Estado. 
Estas duas últimas atividades dizem respeito não somente aos empreendimentos 
incubados, mas a todos os gestores culturais do estado que devem poder se beneficiar 
de um projeto como este. A criação de atividade para além das empresas incubadas é 
uma das ações que dá escala ao projeto gerando o impacto que se espera de políticas 
públicas. 

 
O projeto foi concebido de modo a garantir a ampla publicização da ação quando do 
lançamento de seu Edital Público. Por isso, o período de divulgação do Edital, implementação 
do projeto e seleção dos empreendimentos a serem incubados foi previsto para durar em torno 
de 6 meses. Este é um período em média maior que outras ações do governo ou da 
universidade, porém importante para um projeto com tantos conceitos novos para os possíveis 
proponentes e tantos processos novos de gestão e governança entre os atores da tripla hélice 
envolvidos no projeto. Um período maior de divulgação e preparação do processo de seleção 
seria interessante para maturação tanto dos proponentes quanto dos atores envolvidos. 
 

 
IMPLEMENTAÇÃO IN PROCESS 
 
A etapa atual do Rio Criativo é a do recente lançamento do Edital Público da SEC e das 
capacitações dos proponentes

10
. Por mais que recente, o processo de implementação do 

projeto tem encontrado ao longo de seu percurso alguns desafios interessantes de serem 
estudados.  
 
O fato do conceito da economia criativa ser novo e pouco teorizado deu liberdade para o grupo 
de trabalho buscar os conceitos e segmentos que poderiam responder pela dinâmica do setor 
cultural do estado do Rio do Janeiro considerando a estratégia de ação política do estado e da 
prefeitura.  
 

                                                 
10

 www.riocriativo.rj.gov.br  

http://www.riocriativo.rj.gov.br/
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Um dos diferenciais do programa desenhado, comparativamente a outras experiências, diz 
respeito ao fato de que os empreendimentos a serem incubados não precisam se configurar 
como empresa e tampouco deveriam ter fins de lucro. Logo, poderiam se apresentar como 
associação, fundação, cooperativa ou com qualquer outra formatação jurídica. A única 
exigência é que, mesmo sem fins lucrativos, todos os empreendimentos demonstrem em suas 
planilhas financeiras que são autossustentáveis. Gestores culturais como pessoas físicas 
também podem participar do processo. Porém, uma vez selecionados, os empreendedores 
deverão constituir pessoa jurídica em até 90 dias corridos, só assim podendo celebrar convênio 
com a incubadora. 
 
Nesta mesma linha, a concepção dos formulários para orientar o envio dos EVTE’s e PN’s 
também foi pensada de forma a dar conta deste público alvo diferenciado com seus respectivos 
critérios de seleção. Como foco na modelagem e inovação do negócio, nas áreas estratégicas 
apoiadas pelo Edital e na defesa presencial do PN pelos empreendedores, a escolha da Banca 
de seleção dos empreendimentos também tem se mostrado capítulo difícil do projeto. Não 
basta convidar quem conheça somente o mercado do setor ou tampouco a estrutura das 
empresas; a participação destas e outras competências complementares é fundamental para a 
escolha das empresas incubadas.   
 

 

A execução do projeto vem enfrentando alguns percalços que acabaram causando um atraso 
do cronograma previsto em torno de um semestre. Dentre eles pode-se destacar: 

 Especulação imobiliária que o centro e a zona sul do Município do Rio de Janeiro 
sofreram após a definição de que o Rio seria sede de megaeventos esportivos – Jogos 
Militares, Copa do Mundo e Olimpíadas – nos próximos anos aliada à deflagração da 
crise estadunidense que correu o mundo e à política de segurança pública urbana 
recém implementada nas comunidades carentes do estado

11
. Fato que está geralmente 

associado aos projetos de revitalização de território urbano. 

 Dificuldade de identificação do perfil dos quadros necessários para compor a equipe do 
projeto – especialmente para os cargos de gerência das incubadoras que deveriam 
apresentar competência e experiência no mercado cultural e não na academia ou no 
governo. 

 Indefinições dos processos de decisão do projeto – definição do município que 
abrigaria a Incubadora Rio Criativo na Baixada Fluminense, definição e registro do 
nome do projeto, inclusão de incubação à distância no escopo do projeto etc –
ocasionando atrasos e retrocessos de processos desencadeados. 

 Questionamentos e constante revisão de temas técnicos e operacionais.  

 

Os problemas enfrentados na implementação do Rio Criativo terminaram por atrasá-lo, fazendo 
com que o lançamento do seu edital fosse realizado em plena disputa eleitoral, fato que foi 
tratado de maneira delicada visto que poderia trazer questões sobre a continuidade e 
sustentabilidade do mesmo por vir a ser identificado como um projeto eleitoreiro. 

Vale salientar que os dois últimos agrupamentos apresentados acima têm sido atenuados 
graças ao processo de confiança mútua que vem sendo construído pelas equipes envolvidas 
no decorrer da implantação do projeto.  
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 Ambos os eventos ocorreram na segunda metade do ano de 2008, período em que as 
equipes do Gênesis e da SEC estavam procurando imóvel que abrigaria a Incubadora da 
Capital do estado do Rio de Janeiro dentre os equipamentos disponíveis do próprio estado e 
imóveis no centro do Rio e na zona sul.  
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Neste sentido, sabe-se que projetos de tal magnitude fazem com que os microprocessos 
diários de gestão dos recursos, à título de exemplo, fluam no limite do monitoramento 
permanente dos produtos e atividades realizadas e relatadas todo o tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos vivenciados em pequena escala pelo Instituto Gênesis, enquanto universidade 
empreendedora vem sendo replicados em escalas maiores com êxito. Não obstante, questões-
chave têm destaque na análise da política pública em foco as quais têm aportado contribuições 
sobre, por exemplo, a forma que o tempo e os recursos financeiros foram dimensionados de 
modo a implementar tal iniciativa. 

Como pode ser observado, dificuldades conceituais têm sido encontradas ao longo do 
desenvolvimento da política pública, não apenas em sua etapa de concepção, como também 
ao longo do início de sua implementação.  

O processo avaliado aqui é coordenado pelo cliente, que neste caso é o governo quando 
encomenda o serviço da Universidade. Porém, o tempo do governo é lento, a burocracia é 
grande e as decisões políticas impactam diretamente no gerenciamento das atividades 
afetando recursos de gerenciamento de projetos como custo e prazo, impactando diretamente 
na qualidade do produto ou serviço oferecido. 

O que vimos ao longo da análise foi a valorização do processo interativo, a busca pela 
coexistência entre as questões técnicas e as everchanging political directives. Para criar 
confiança entre os atores da tripla hélice o processo deve ser concebido e gerenciado de forma 
cooperada.  
 
A perspectiva futura é ampliar o escopo e o número de ações do projeto para outras regiões do 
estado e até do país. Gestores públicos de outros estados já têm procurado informações para 
discutir a implementação de projetos como este em seus territórios. Com a avaliação de todo o 
processo de concepção, modelagem e implementação do Rio Criativo, acredita-se que a 
perspectiva de transformar este projeto em uma política pública de apoio ao setor tem se 
mostrado viável, apoiada pelos atores destes processos e se consolidado enquanto vetor de 
desenvolvimento socioeconômico do país. 
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