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Política de Incentivo à Economia Criativa 

1. REDE BAHIA CRIATIVA: instituída a partir do Decreto 14.529/2013 é coordenada pela 
Suprocult e composta por instituições públicas e privadas que articulam iniciativas 
para o desenvolvimento da economia da cultura na Bahia. 

 

2. MECANISMO DE FOMENTO:  FCBA e Fazcultura.  

 

3. ESCRITÓRIO BAHIA CRIATIVA: no Forte do Barbalho, apoiado pelo MinC, presta 
serviços de capacitação, consultoria e assistência a empreendedores em todo o 
Estado. 

 

4. INFOCULTURA: publicação de estudos e pesquisas relacionados a cultura e a 
economia da cultura. 

 



Economia Criativa na Bahia 

Na Bahia, dados da Secretaria de Cultura (SecultBA) relatam a existência de cerca de 111 

mil ocupados atuando formalmente nos setores criativos. Deste total, pouco mais de 76 

mil estão no território Metropolitano de Salvador (RMS), o que representa mais de 46% 

do total e demonstra uma concentração de profissionais criativos da Bahia, na cidade de 

Salvador. 

Fonte: Infocultura 07: Ocupação e trabalho na economia criativa no estado da Bahia – 2010 (dez. 2014).  



Distribuição dos ocupados criativos na Bahia 
Fonte: Infocultura 





Escritório Bahia Criativa 

Fruto de convênio firmado em 2012 entre o Ministério da Cultura e a Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia, o Bahia Criativa é um escritório público de atendimento e 

suporte a profissionais e empreendedores que atuam nos setores criativos da Bahia, por 

meio da oferta de informação, capacitação, consultoria e assessoria técnica, entre outros 

serviços voltados para a qualificação da gestão de projetos, produtos e negócios  de 

empreendimentos criativos. 

 

 

 

 



Público e alcance 

•Artistas, produtores e técnicos que atuam como profissionais   

autônomos ou micro empreendedores individuais (MEI); 

•  Empresas potenciais distribuidoras de produtos criativos; 

• Grupos informais (Coletivos); 

• Micro e pequenas empresas; 

• Cooperativas; 

•Associações e demais entidades do terceiro setor. 

 

 

 

 



• Economia Criativa; 

• Gestão de Empreendimentos Criativos 

• Enquadramento de Projetos; 

• Prestação de Contas para Projetos Culturais; 

• Propriedade Intelectual e Patrimônio Cultural; 

• Financiando um Empreendimento Criativo; 

• Novas tecnologias, cidades e empreendimentos 
criativos; 

• Crowdfunding; 

• Marketing aplicado à cultura; 

• Acesso a mercados. 

Exemplos de temas trabalhados 



 

Capacitar produtores, gestores, artistas e demais profissionais criativos em competências 
de gestão e empreendedorismo; 

 

Integrar, ampliar e qualificar a oferta de capacitação e qualificação profissional do 
Estado voltada para as competências de gestão e em áreas técnicas das cadeias 
produtivas dos setores criativos;  

 

Contribuir com a formalização de empreendimentos criativos por meio de assessoria 
técnica às pessoas físicas;  

Finalidades 



Incentivar o associativismo e o cooperativismo por meio do suporte a redes e coletivos ; 

Estimular a troca de experiências, soluções e tecnologias entre empreendimentos 

criativos; 

Facilitar o acesso a linhas de fomento financeiro para profissionais e empreendimentos 

criativos junto às instituições financeiras. 

 

 

Finalidades 



Linha do Tempo 



Linha do Tempo 



Linha do Tempo 



Escritório Bahia Criativa – Ações de apoio ao empreendedorismo criativo, envolvendo 
atividades de formação e consultoria 

Atividades realizadas 
 

Balanço das ações 2014-2016 



Atendimentos realizados 

Balanço das ações 2014-2016 

Até julho de 2017:  

aproximadamente  

4 mil atendimentos presenciais 



Atendimentos por 
Linha de Atuação 
 

Balanço das ações 2014-2016 



Principais temas e 
quantidade de atendimento 
 

Balanço das ações 2014-2016 

41% do total  
de atendimentos realizados 



Atendimentos por 
Território de 
Identidade 
 

Balanço das ações 2014-2016 



Balanço das ações 2014-2016 
Perfil  do Público 



Balanço das ações 2014-2016 
Perfil  do Público 

75,8% 



Balanço das ações 2014-2016 
Perfil  do Público 

62,8% 
Possuem ao menos 

nível superior completo 



Balanço das ações 2014-2016 
Perfil  do Público 



Temas de maior interesse 



Balanço das ações 2014-2016 
Principais pontos a serem considerados para os próximos ciclos 



Bahia Criativa - Próximas atividades 

 Lançamento do Estudo Qualitativo sobre 1º ciclo de atividades; 

 Disponibilização das aulas em vídeo; 

 Ciclo de capacitação para jovens empreendedores (18 e 30 anos), com duração  de 

três meses, envolvendo cursos e consultorias coletivas nas cidades de Salvador, Ilhéus e 

Vitória da Conquista. 

•Continuação das ações de formação e assessoria técnica: 

–  Formação e consultoria presenciais em, cerca de, 40 municípios; 

–  Consultoria à distância, para empreendedores que assistirem às aulas em vídeo. 

 

 



      “O desenvolvimento não é apenas um processo de 

acumulação e de aumento de produtividade 

macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso 

a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade 

humana e responder às aspirações da coletividade."  

      

Celso Furtado 

 
 

Obrigado! 

 



 

 

 

        “Tudo que você pode fazer, ou sonha que 
pode, comece. Ousadia tem genialidade, 
poder e magia”.  

  Johann Wolfgang von Goethe. 

 

 

 

Obrigado! 

 

Obrigado! 
Alexandre Simões 

Superintendente de Promoção Cultural 


