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A RIO 2016 VAI TER VÁRIOS 

      ESPORTES COLETIVOS. UM DELES 

COM 6 MILHÕES DE PESSOAS 

         JOGANDO DO MESMO LADO.

Participar dos Jogos Olímpicos exige muita preparação. Tanto dos atletas, quanto da cidade-sede. Por isso a Prefeitura está trabalhando 

pesado na construção de um novo Rio de Janeiro. A TransCarioca, por exemplo, é um corredor exclusivo para ônibus articulados que 

vai ligar a Barra ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A via expressa, de 39km de extensão, terá 48 estações BRT e receberá, em média, 

350 mil pessoas por dia. Tudo para fazer do Rio uma cidade mais justa, integrada e desenvolvida. Tudo para fazer do Rio uma Cidade Olímpica.

Saiba mais em cidadeolimpica.com

Rosângela Santos, atleta olímpica.
Elieser dos Santos, operário olímpico.

Para eventos com viés de
negócios, o ano começou
bem, com a realização do Rio
Fashion Business e do Rio à
Porter, dois encontros de em-
preendedores de moda e de-
sign, realizados em janeiro.
No Senac Rio Fashion Busi-
ness, o mais antigo do setor
na cidade, o volume de negó-
cios durante os três dias so-
mou R$ 830 milhões. A coor-
denadora de parcerias estra-
tégicas da Luminosidade,
Graça Cabral, afirma que no
conjunto de todos os eventos

sendo realizados na cidade no
período, incluindo aí o Fash-
ion Rio, sem foco em negó-
cios, a estimativa é de um
montante gerado de até R$ 1
bilhão.

No setor de cinema, os
eventos de negócio também
estão se multiplicando. Até
pouco tempo, as negociações
do setor ficavam restritas ao
Rio Market, braço de negócios
do Festival do Rio. Desde o
ano passado, o cenário mu-
dou. Agora em fevereiro se
realizará a segunda edição do

Rio Content Market, feira de
negócios voltada para o mer-
cado audivisual.

De acordo com a assessoria
do evento, ainda não existem
números consolidados de
quanto foi movimentado du-
rante as 430 reuniões realiza-
das entre 52 players do mer-
cado no ano passado. Para a
edição deste ano, a ser reali-
zada a partir do dia 29 de fe-
vereiro, estão inscritos 96
players, quase o dobro do re-
gistrado em 2011.

Rio busca 
mais eventos
para o setor

Carnaval 
é um dos
maiores
incentivos

Outras oportunidades

O evento mais popular do
País, e um dos motores da eco-
nomia criativa na cidade, gera
aproximadamente US$ 740 mi-
lhões de acordo com o último
levantamento da prefeitura, no
ano passado. A pesquisa di-
mensionando exatamente a
importância do setor para a ci-
dade está sendo elaborada pela
ESPM-Rio em seu núcleo de
economia criativa. O coordena-
dor do núcleo, João Luiz Figuei-
redo, afirma que muito ainda
não é compreendido a respeito
desta cadeia produtiva.

“Temos que entender, por
exemplo, o impacto que os
desfiles pequenos dos grupos
C, D e E têm no setor”, diz ele. O
pesquisador detalha que já foi
identificada a importância des-
tas festas para a formação de
novos talentos. A tendência é
dos carnavalescos começarem
a carreira nestes grupos com
menos visibilidade, para de-
pois serem “fisgados” pelas
grandes escolas quando mos-
tram inovação. 

“A prefeitura entendeu isso e
assumiu a realização dos desfi-
les de escola de samba destes
grupos.” Os desfiles pequenos
custam, em média, R$ 40 mil,
contra os R$ 14 milhões das
grandes escolas, diz Figueiredo.

Como para profissionais de
outros setores da economia
criativa, o grande desafio en-
frentado pelos carnavalescos
está em gerir seus negócios.
“Como é possível que um grupo
como o Cordão do Boitatá, com
mais de cem mil participantes,
não consiga pagar o aluguel do
estabelecimento usado por
eles?”, exemplifica Figueiredo. O
núcleo da ESPM oferece cursos
de gestão para o setor, mas o al-
to grau de informalidade ainda
gera problemas de acesso.

Para Heliana Marinho, do Se-
brae, falta ainda a formalização
de mais profissionais da cadeia
produtiva do carnaval. "É o caso
dos peruqueiros. Eles não po-
dem ser enquadrados como
empreendedores individuais da
cultura, pois um dos pré-requi-
sitos para isso é que eles dêem
aulas, o que não ocorre."  

O Rio de Janeiro está em
vias de se tornar um polo para
eventos de economia criativa.
Em agosto, a cidade sediará
pela primeira vez o Fórum
Mundial de Criatividade,
evento do qual fazem parte 14
cidades com o selo de distrito
criativo, conquistado pelo Rio
no ano passado. O tema do
fórum será o redesign e a
transformação urbana por
meio da criatividade, de acor-
do com o subsecretário de Pa-
trimônio Cultural , Interven-
ção Urbana, Arquitetura e De-
sign do município, Washing-
ton Fajardo. 

“Por ser uma rede muito
europeia, o que chamou aten-
ção da organização do Creati-
ve Districts foi o potencial de
renovação do ambiente urba-
no gerada pela economia
criativa”, explica Fajardo, que
coordenou o processo de can-
didatura do Rio para a con-
quista do selo. O fórum deve-
rá reunir representantes dos
14 distritos e palestrantes de
renome para falar a respeito

de criatividade e seus efeitos
na sociedade.

Fajardo afirma que serão
criados também eventos pa-
ralelos, para envolver o públi-
co em geral com o tema.
“Queremos que isso infecte a
cidade. Acabamos de lançar
uma competição para provo-
car os profissionais criativos a
repensar o território público.”
O plano será apresentar mais
desafios deste tipo, diz o exe-
cutivo.

CAPACIDADE. A subsecretaria
também está se empenhando
para conquistar outro evento
para a cidade, o World Design
Capital. Realizado a cada dois
anos, o evento do Conselho
Internacional de Sociedades
de Indústrias de Design (Ic-
sid, na sigla em inglês) é con-
siderado uma oportunidade
para as cidades demonstra-
rem sua capacidade de atra-
ção de criação de design ino-
vador. 

Este ano, o local escolhido
foi Helsinki, na Finlândia. Em

2014, será a Cidade do Cabo,
segundo maior centro urbano
da África do Sul. “Queremos o
Rio como sede em 2016, mas
essa candidatura depende
muito da interação entre o se-
tor privado e público. Será um
desafio”, diz Fajardo.

A ideia de atrair eventos de
economia criativa e conquis-
tar selos para o Rio entrou na
pauta da subsecretaria em
2009, quando Eduardo Paes
chegou à prefeitura. O objeti-
vo era utilizar a economia
criativa para renovar áreas de-
gradadas da cidade, até que se
percebeu a necessidade de
uma estratégia a nível global
para dar reconhecimento ao
setor no exterior. A partir daí a
subsecretaria iniciou um tra-
balho de mapeamento de prê-
mios de economia criativa
que poderiam ser conquista-
dos. “Queríamos que alguém
nos reconhecesse como criati-
vos, então passamos um ano e
meio trabalhando globalmen-
te para mostrar o nosso traba-
lho local”, conta Fajardo.
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