
Das praias do litoral norte, até a
serra gaúcha, o Estado do Rio
Grande do Sul está decidido a se
consolidar como ponto de refe-
rência na Indústria da Econo-
mia Criativa. E a cidade escolhi-
da para iniciar essa caminhada
é a capital Porto Alegre. Por lá,
a prefeitura junto com a ESPM-
Sul assinaram um convênio pa-
ra desenvolver a primeira incu-
badora de empresas da Indús-
tria Criativa da região.
O Estado já tem uma posição

boa dentro do segmento criati-
vo. De acordo com o Índice de
Criatividade das Cidades elabo-
rado pela Fecomercio SP, o Rio
Grande do Sul ocupa a quarta
posição no índice geral, que le-
va em consideração os níveis
econômicos, sociais e criativos
(ver gráfico). Na avaliação por
cidades, Porto Alegre se desta-
ca na segunda posição, ficando
atrás apenas de São Paulo.
E para potenciar ainda mais

essa presença, Richard Lucht,
diretor-geral ESPM-Sul expli-
ca que a intenção do projeto é
incentivar o rico potencial cria-
tivo da região, que tem como
destaque as áreas demoda, gas-
tronomia, cinema e software.
“Temos um bom capital huma-
no para as áreas da economia
criativa, só que a demanda de
trabalho tem se mostrado limi-
tada e os profissionais acabam
buscando oportunidades em ci-
dades como São Paulo ou fora
do país em Londres e cidades
dos Estados Unidos.”
O projeto, que será instalado

no bairro Azenha, em um imóvel
de setemilmetros quadrados ce-
didos pelaprefeitura, deve iniciar
suas atividades nos próximos
dois anos. Mas Lucht adianta que
nosegundosemestrede2013a in-
cubadora já deve iniciar oproces-
so de seleção das empresas
A incubadora, que tema inten-

ção de reter os talentos da re-
gião, vai auxiliar os empreende-
dores em seus primeiros passos
nomercado, através de suporte e
consultoria emdiversos segmen-
tos. “O projeto vai ter um forte
impacto na geração de emprego.
Dados mostram que das empre-
sas incubadas apenas 20% não
dãocerto. Issomostra uma inver-
são de estatística do empreende-
dorismo em geral”, pondera.
O diretor da ESPM-Sul, tam-

bém releva que a estimativa do
projeto é incubar 600 novas em-
presas do setor criativo nos pró-
ximos 30 anos, o que vai gerar
cerca de 700 empregos diretos

ainda na fase de incubação.
“Queremos treinar esses em-
preendedores a serem gestores
do seu próprio negócio. Nossa
intenção não é ser uma fábrica
de ideias”, destaca Lucht que
complementa que cada empre-
sa fica incubada por um período
de dois anos e ao final recebem
o certificado de “graduadas.”

Seleção
Para ajudar a alavancar a indús-
tria criativa do Sul, o diretor in-
forma que em 2013 será lançado

um edital público para os inte-
ressados. Lucht explica que os
empreendedores criativos te-
rão que elaborar um projeto
que será avaliado por um corpo
de docentes da ESPM-Sul que
vão observar se os projetos se
enquadram no perfil inovador
da economia criativa. Os inte-
ressados também vão passar
por uma entrevista junto à uma
banca, além de frequentar um
curso de preparação.
“Temos percebido que 30 en-

tre 100 alunos querem empreen-
der. Eles têm uma veia em-
preendedora e buscam oportu-
nidades e o espaço para colocar
isso em prática.” De acordo
com o diretor da ESPM-Sul, os
selecionados terão acesso a sa-
las de reunião, rede de internet,
além do apoio no gerenciamen-
to dos projetos em curso.

Mais incubadoras
Vários Estados estão investindo
em incubadoras de economia
criativa para ampliar seu poten-
cial econômico.
Entre eles está Pernambuco,

que ocupa a 13º posição no Índi-
ce deCidadesCriativas e está dis-
posto a dar uma ajudapara o em-
preendedores criativos locais.
Para incentivar novas empre-

sas, o Porto Digital, pólo de de-

senvolvimento de softwares lo-
calizado em Recife, está com
processo seletivo aberto para
escolher nove empreendimen-
tos inovadores que se enqua-
drem nas áreas de design, jo-
gos digitais, multimídia, músi-
ca e fotografia.
A iniciativa que conta com o

apoio da Secretaria de Ciência e
Tecnologia de Pernambuco vai
auxiliar as empresas selecionadas
por 18meses oferecendoassesso-
ria e capacitação em gestão em-
presarial, entre outros serviços.
A novidade também chegou

no Rio Grande do Norte. No iní-
ciode junho, oSebrae firmoupar-
ceria com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
doRioGrandedoNorte para lan-
çar a Incubadora deCultura eAr-
tes, que ficará sediada em Natal.
Já no Rio de Janeiro, famoso

polo criativo e que ocupa a se-
gunda posição no ranking elabo-
rado pela Fecomercio de São
Paulo, a oportunidade para
aqueles que têm uma boa ideia
está na incubadora conhecida
como Rio Criativo.

O projeto de incubação que
conta com a parceria do gover-
no estadual apoia 16 empreendi-
mentos inovadores emumespa-
ço localizado na zona portuária
da capital. ■

Mauro Vieira/Folhapress

Incubadoras vão ajudar a
manter os talentos em casa
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Vários estados
brasileiros
despertaram para
a importância das
incubadoras de
economia criativa

Porto Alegre e Natal ganham espaços para auxiliar novos empreendedores da indústria criativa
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Índice mostra o desenvolvimento na economia criativa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




