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“Economia Criativa” é 
provavelmente um dos 
termos mais 
interessantes, charmosos 
e pouco compreendidos 
dos últimos tempos. 
Simplificando, pode-se 
dizer que a criatividade é 
um recurso econômico de 
valor inestimável, que 
pode se converter em 
dinheiro, realização e 
bem-estar, desde que 
sejam criadas condições 
para isso. Para saber 
como a Economia Criativa 
pode contribuir com o 
desenvolvimento das 
cidades brasileiras, Rumos 
conversou com a 
especialista Ana Carla 
Fonseca, referência 
quando o assunto é 
Economia, Cidades e 
Negócios Criativos. Dona 
de um currículo 
impressionante, Ana Carla 
foi apontada pelo jornal El 
País, em 2013, como uma 
das oito personalidades 
brasileiras que 
impressionam o mundo.

Por Ana Redig 
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Economia criativa 
e cidades: reinvenção permanente

Ana Carla Fonseca

Ana Carla Fonseca é doutora em Urbanismo pela 
Universidade de São Paulo e autora da primeira tese no 
país sobre cidades criativas.
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“ “

Não conheço nenhum 
caso bem-sucedido de 
transformação urbana 
que tenha vingado sem
a participação do tripé 
governo, setor privado 
e sociedade civil, 
já que cada um 
desempenha papéis
e tem interesses muito
complementares.

é a essência 
de tudo; novos produtos, serviços, 

processos e olhares com valor 
percebido, resolução de problemas e 

aproveitamento de oportunidades. 

açv ão on :I exãn oo :C
entre público e privado, entre as    

áreas da cidade, evitando bolsões de 
criatividade em detrimento de uma 
consideração sistêmica da cidade, 

entre sua história e sua visão de futuro, 
entre ela e suas cidades vizinhas         

e o redor do mundo

tul rau :C

pelo que traz de mais identitário, 
por seu impacto econômico e por 

ajudar a formar um ambiente propício 
à criatividade. 

CIDADE CRIATIVA

         na Carla Fonseca escreveu livros ino-
vadores, como Marketing Cultural e Financia-
mento da Cultura (2002), Economia da Cultura e 
Desenvolvimento Sustentável (Prêmio Jabuti 
2007) e Cidades Criativas (primeiro livro bra-
sileiro sobre o tema e finalista do Prêmio 
Jabuti 2013); e concebeu e editou livros 
digitais globais, como “Economia Criativa 
como Estratégia de Desenvolvimento” 
(2008) e “Cidades Criativas – Perspectivas” 
(2009). 

Ela criou projetos de impacto em econo-
mia e cidades, a exemplo de Criaticidades e 
Sampa CriAtiva e foi consultora do Creative 
Economy Report (ONU), em 2008 e 2013. 
Por 15 anos liderou projetos em multinacio-
nais na América Latina, em Londres e Milão, 
experiência que a capacitou para se tornar 
assessora para a ONU sobre o tema, além de 
ser consultora e conferencista em cinco 
línguas e 28 países. É curadora de congres-
sos internacionais, diretora de Conteúdo da 
ExpoGestão e membro do Corpo Mundial 
de Peritos da Unesco, dos Repensadores, 
dos conselhos da Página 22, da Virada Sus-
tentável, da Creative Industries Develop-
ment Agency (Inglaterra) e jurada da Creati-
ve Business Cup (Dinamarca). Venceu o 
Prêmio Claudia 2013, em Negócios.

Criatividade A

Ana Carla Fonseca
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