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Uma estratégia bemsucedida de economia
criativa envolve governo,
setor privado e academia.”

FOTO: EDU CÔRREA

Economia criativa é a principal área da
administradora e pesquisadora que esteve em Maringá
participando de fórum organizado pelo Grupo O Diário

ENTREVISTA ///

Ana Carla Fonseca Reis
‘A cidade e a economia
mudam quando os
cidadãos se engajam’

Murilo Gatti
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O tratamento dado no Brasil
ao patrimônio cultural e
imaterial reconhecido pela
Unesco é condizente ao valor
do título, importância e
reconhecimento dado?
Creio que, de modo geral, precisamos entender no Brasil que
o patrimônio, especialmente o
tombado, é um enorme bônus
para as regiões que os detêm.
Em um mundo no qual produtos, serviços e propostas estão
cada vez mais parecidos, dispor de singularidades não copiáveis - como é o caso do patrimônio - dá lastro para trabalhar bens e serviços com marca
própria, para desenvolver programas de turismo únicos no
mundo, para gerar um ambiente mais propício à criatividade.
Basta pensar no que nos atrai
em cidades reconhecidas pela
riqueza de seu patrimônio para
constatar esses benefícios.

Como surgiu a ideia do
Garimpo de Soluções e
qual seria a definição desta
iniciativa?
A Garimpo de Soluções é uma
empresa privada, criada há 13
anos para trabalhar na intersecção de economia, cultura e cidades. Somos pioneiros na atuação
em temas de fronteira, como economia da cultura, economia criativa, cidades criativas e inteligência coletiva. Para fazer com que
essas agendas avancem, já atuamos em 170 cidades de 30 países,
com um leque de serviços que
cobrem consultoria para empresas, assessoria para governos,
curadoria de seminários, palestras, cursos e oficinas, edição de
livros próprios e a concepção e a
realização de projetos especiais,
como Criaticidades, Sampa CriAtiva e Pepitas Criativas.

Qual o valor que as leis
de incentivo trazem para a
cultura no Brasil?
Há uma grande variação de modelos, critérios e benefícios gerados pelas leis de incentivo à cultura em vigor no Brasil. Em conjunto, porém, o fato de muitas

“Saí de Maringá
otimista com o que
entendo ser o início
de um promissor e
duradouro processo
de transformação.”

A professora poderia citar
algum case em que a
economia criativa, apoiada
pelo Garimpo de Soluções, fez
a diferença?
Para mencionar um exemplo
mais geral, contribuímos para
a redação do Creative Economy
Report - o principal relatório do
mundo no tema, editado pela
ONU. A importância dessa publicação referencial, já em sua quarta edição, é esclarecer o conceito
e sua aplicabilidade a países de
todos os continentes.
A senhora veio a segunda vez
a Maringá. Quais os pontos
positivos que destacaria
dentro do que conheceu?
O traçado do desenho urbano, a
arborização da cidade, a diversidade de sua população, a presença de um polo universitário de
excelência, o engajamento sério
e constante de algumas instituições com a cidade, a exemplo
do Instituto Cultural Ingá e da
Acim, e o fato de Maringá ter
o grande desafio de manter sua
identidade como norte de bússola, ao mesmo tempo em que sua
população cresceu praticamente 50% nos últimos 20 anos.
Há espaço em Maringá para
se trabalhar a economia
criativa? Consegue visualizar
clusters na cidade que
poderiam ser melhores
trabalhados dentro deste
conceito?
Sem dúvida alguma há espaço
para se trabalhar a economia criativa, como algumas iniciativas
dão mostra de fazer. Não conheço a cidade a ponto de poder sugerir a localização de clusters, mas
iniciativas como o mapeamento
das singularidades da cidade e
a participação dos cidadãos em
propostas para desenvolver a cidade certamente são bons balizadores dessa proposta.
Se pegarmos, por exemplo, o
artesanato ou o turismo de
uma localidade, qual o papel
do Poder Público no fomento
da economia criativa?

“Mapeamento das
singularidades da
cidade e propostas
para desenvolver a
cidade certamente
são bons balizadores”

O papel do poder público é fundamental para que a economia
criativa possa se converter de
fato em uma estratégia de desenvolvimento para o município.
Cabe a ele investir em processos
e projetos de longo prazo e incutir esse programa em todas
as pastas públicas - da regulamentação urbana ao repensar
da educação, da dinamização
de singularidades de apelo turístico à articulação com o setor
privado e à sociedade civil. Uma
estratégia bem-sucedida de economia criativa invariavelmente
envolve governo, setor privado
e academia.

A economia criativa pode se
aliar aos negócios online, que
crescem e ganham espaço a
cada dia na nossa sociedade?
Como isto poderia funcionar?
A economia criativa surge catalisada pela difusão das tecnologias digitais, que levaram a globalização a atingir profundidade e
envergadura inéditas. Com elas,
informações, dinheiro e tecnologia passaram a circular muito
rapidamente no mundo, os produtos e serviços passaram a ser
muito semelhantes e passou-se
a valorizar ainda mais o que
é realmente inovador, diferencial e com valor agregado. Complementarmente, as tecnologias digitais impulsionaram a criação de novos modelos de negócios, mais enxutos e sem intermediários, unindo produtor
e consumidor (cujos papéis muitas vezes se confundem), empresas e governos, cidadãos e cidades. Basta constatar a avalanche de empreendimentos criativos que revolucionaram setores
consolidados da economia - do
varejo à moda, do transporte à
hospedagem.
Qual a avaliação que faz
do Fórum que participou
em Maringá, dentro da
ótica proposta, de discutir
as cidades criativas e a
inteligência coletiva?
Além da qualidade da organização e do conteúdo apresentado
pelos colegas, fiquei admirada
ao ver tanto interesse e participação de instituições e profissionais pelo tema. Uma cidade e
uma economia se transformam
quando seus cidadãos se engajam nessa mudança. Saí de Maringá otimista com o que entendo ser o início de um promissor
e duradouro processo de transformação.

