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RESUMO
 
 O presente estudo focalizou os sistemas de apoio à Economia Criativa, sobre-
tudo à Economia da Cultura no Distrito Federal, como um mecanismo com potencial 
de gerar maior efetividade à esses sitemas através do investimento no desenvolvi-
mento de plataformas de interação colaborativa entre os usuários. 

 O objetivo central da pesquisa foi explorar o funcionamento das plataformas de 
apoio à cultura, no sentido de propôr transformações estruturais capazes de tornar a 
interação entre os usuários mais fluente, flúida e efetiva. Assim, o estudo define seu 
objetivo geral, que é impactar positivamente a economia cultural local, criando e faci-
litando maiores interações entre prestadores de serviços deste mercado.

 A partir de um estudo exploratório dos mecanismos históricos, políticos, econô-
micos e tecnológicos que o governo distrital dispõe para operacionalização da cultura, 
realizou-se um levantamento dos principais empecilhos ao bom funcionamento do 
sistema cultural local atualmente. À partir disso, análises comparativas com outras 
metodologias de produção foram estabelecidas no sentido de criar uma plataforma 
tecnológica de caráter colaborativo, capaz de oferecer ao mercado cultural local um 
espaço de interação dos próprio usuários dos sistemas. 

 O trabalho compreende toda a etapa de pesquisa, levantamento de dados, de-
senvolvimento estratégico e produção gráfica, tendo como produto final 3 telas princi-
pais de um portal interativo e o presente relatório, que contribui infográficamente para 
o desenvolvimento do tema. Dessa forma, aproxima o sistema de apoio à cultura local 
de uma abordagem mais colaborativa e empodera os recursos humanos envolvidos 
nesse mercado, perante forças de bem material e econômico que muitas vezes ao se 
sobressair corrompem o bom funcionamento do sistema.

 O trabalho intenciona ser o ponto de partida para o desenvolvimento e criação 
completa de uma plataforma tecnológica de forte potencial transformador que auxilie 
a economia cultural local.
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ABSTRACT
 
 The present study focused on support systems for the Creative Economy, spe-
cially the Cultural Economy of the Federal District, as a mechanism with potential to 
produce more effective systems through the investment on the development of interac-
tive user-centered platforms.
 
 The main objective of this research was to explore the functionality of the exis-
ting cultural economy support platforms, with aims to propose structural transforma-
tions capable of designing a more fluent, fluid and effective interaction among the 
users. Therefore, the study defines it’s general objetive - to positively impact the local 
cultural economy, creating and facilitating deeper interactions between the service pro-
viders of this market.

 From an exploratory study of the historical, political, economical and technolo-
gical mechanisms that the district government has for the operacionalization  of the 
culture, a survey of the main obstacles to the proper functioning of the local cultural 
system was carried out. From this, comparative analyzes with other production metho-
dologies were established in the sense of creating a technological platform of collabo-
rative character, capable of offering to the local cultural market a space of interaction 
for the users of the systems themselves.

 The work includes the entire research, data collection, strategic development 
and graphic production, and presents as the final product 3 main screens of an inte-
ractive portal, as well as the present report, which infographically contributes to the 
development of the theme. In this way, it brings the local culture support system closer 
to a more collaborative approach and empowers the human resources, in the face of 
forces of material and economic good that often undermine the functioning of those 
systems.

 The work intends to be the starting point for the development and complete 
creation of a technological platform of strong transformative potential that will help the 
local cultural economy.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

 O tema a ser desenvolvido no projeto contribui para o mercado de Economia 
da Cultura na região do Distrito Federal. A proposta é a criação de um produto gráfi-
co e interativo que organize e apresente as iniciativas locais, públicas e privadas de 
fomento à projetos culturais. Este produto se traduz num portal desenvolvido a partir 
da abordagem do design centrado nos usuários - tendo como foco empreendedores 
que estão envolvidos no ramo da cultura. Visa promover maior acessibilidade para a 
informação e maior circulação de bens e serviços. Ao impulsionar o canal de comu-
nicação entre as partes, a pesquisa tem como intuito amparar tanto fomentadores 
quanto empreendedores, estimulando a economia da cultura local como um todo.  

 No contexto histórico atual, é possível notar o crescente e positivo impacto 
desse mercado na sociedade e mais especificamente no âmbito produtivo, social e 
educacional, por provocar a discussão e conscientização do poder de escolha do ser 
humano diante de questões sociais, ambientais, políticas, entre outras. Ao demonstrar 
grande valia nas questões organizacionais da sociedade, o mercado da cultura passa 
a ganhar valor também financeiro. Segundo a ONU (2015) a Economia Criativa como 
um todo já responde por mais de 7% do PIB mundial, com empregabilidade a uma 
taxa de 160 novos empregos por cada milhão investido. Comparativamente, os dados 
da UNCTAD (2015) apontam uma contribuição de 2,84% da economia criativa no PIB 
nacional. Já segundo dados do IBGE (2015), desde o ano de 2005, mapeia-se que 
uma porcentagem de 7% do orçamento das famílias brasileiras é investida na cultura, 
tendo esse segmento crescido anualmente uma média de 6,13%. Ainda segundo essa 
pesquisa, estima-se que existiam 3,1 milhões de profissionais atuantes na área da 
indústria criativa. Juca Ferreira, atual ministro da Cultura do Brasil, expõe esses nú-
meros em seu discurso durante a sessão de encerramento do XXVII Fórum Nacional 
do Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), em 14 de maio de 2015.

JUSTIFICATIVA

 Para compreender a relevância da proposta contida no presente trabalho, é 
interessante fazer uma pequena retomada histórica social e política do Brasil. Em 
1980, o país passou por uma fase de conflitos políticos que geraram um período 

Capítulo 1 
Introdução
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de retração econômica - a chamada “Década Perdida” - onde as taxas de infla-
ção subiram e a pressão da dívida interna e externa amedrontava toda a popula-
ção. Pode-se dizer que não havia muito espaço para a atividade empreendedora e, 
em sintonia à esse paradigma de pensamento, a criatividade era posta como um 
tabu, um dom, algo não praticável. Porém, ao mesmo tempo, o país viveu seu pro-
cesso de globalização, que instalou redes de comunicação e promoveu maior cir-
culação de informações, maior interligação e interdependência entre os merca-
dos físicos e financeiros, resultando na ampliação das áreas livres de comércio. 

 Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico tem demonstrado enorme 
relevância no estímulo à negócios que se utilizam de sistemas de rede e colabora-
ção. Fica evidente um movimento de revolução nos modelos econômicos e sociais, 
valorizando empreendimentos que desprendem maior interdependência entre os 
indivíduos e organizações e, consequentemente, que façam maior uso das tecno-
logias atuais. O desenvolvimento dessas teias de circulação de serviços, informa-
ções e bens estimulam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e de mú-
tuo benefício, que geram, ao mesmo tempo, valor econômico e social. Os modelos 
de negócio do presente e do futuro são pautados numa abordagem mais transdis-
ciplinar, onde recursos técnicos e humanos são mais igualitariamente valorizados.  

 É exatamente nesse sentido que as atividades artísticas e culturais desempe-
nham um papel de extrema relevância e, em muitos casos, pioneiro; pois nota-se que 
esse ramo do conhecimento se situa bem nessa linha tênue entre tecnologias e pes-
soas, operando a partir da interação extensa entre os mesmos, e gerando produtos in-
dustriais que buscam, à partir disso, fomentar o conhecimento, o pensamento social e 
a auto-observação, tanto do ser humano sobre si próprio quanto sobre suas criações 
(como a tecnologia). Dessa forma, empodera os indivíduos de forma equânime, dan-
do importância tanto ao conhecimento científico quanto à criatividade intuitiva. Juca 
Freire (2015) explica que o grande desafio do contexto atual é pensar estratégias eco-
nômicas capazes de gerar mais união à esses duas características do pensamento, 
disponibilizando para às grandes massas bens culturais científicos e criativos, a uma 
só vez. Juca Feire diz ainda que a nova divisão internacional do trabalho se caracte-
riza exatamente por atividades que conferem maior dinamicidade à geração intensiva 
de conhecimento, e que uma visão mais abrangente e profundada da “complexidade 
intersetorial da economia” cultural é necessária para pensar seu desenvolvimento em 
todas as escalas.

 Inserido nesse contexto está o recente processo de criação, desenvolvimento 
e fortificação da “economia da cultura” - termo que será tratado mais detalhadamente 
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dentro da pesquisa. O desenvolvimento dessa economia demonstra a aceitação de 
forma individual (por parte da população) e generalizada (refletida nos modelos polí-
tico-econômicos) de áreas do conhecimento e de produção mais complexas e siste-
máticas. Isso é um forte indício da chegada de um novo modelo de pensamento mais 
abrangente, interdisciplinar, colaborativo e interdependente, como explica o Ministro 
da Cultura:

Nunca se falou tanto da capacidade que tem a cultura de gerar economias. 

Cada vez mais isso evidencia-se pelo próprio ritmo de expansão deste seg-

mento em todo o planeta. Consequência, em grande medida, da revolução 

tecnológica que estamos presenciando no mundo das comunicações. O mo-

mento em que vivemos no Brasil, e no mundo, reforçam a necessidade de 

melhor circunscrevermos a contribuição da economia da cultura para o de-

senvolvimento de nosso país. O que, em outras palavras, significa buscar-

mos melhor entender seu papel, seu significado, seu modus operandi, e sua 

capacidade de gerar economias e nos afirmar como Nação. Estamos falando 

de um mercado na mais franca expansão, em um mundo em crise, e para 

o qual ainda não nos organizamos para nele competir. Estamos falando de 

um mercado que valoriza uma de nossas mais abundantes riquezas: a cria-

tividade. E que nos liberta de uma dependência excessiva da exportação de 

commodities. (FERREIRA, 2015)

 Além da motivação de auxiliar o país na sua preparação para abraçar este 
mercado em expansão, a escolha de desenvolver esse tema voltado para projetos de 
natureza criativa está ligada à área de atuação do design. Pela perspectiva histórica 
do Desenho Industrial, situado no espaço de mediação entre arte e tecnologia, deli-
neia-se como capacitação dos designers, diante desse contexto, a colaboração para 
o desenvolvimento dessas redes, para fomento desses modelos econômicos criativos 
e sociais, bem como a subsequente necessidade intrínseca de ampliação da acessi-
bilidade dos indivíduos à esses sistemas.

OBJETIVO

 Criar um portal interativo que impulsione o mercado da Economia Cultural no 
terrietório do Distrito Federal, aproveitando o momento atual histórico da relação entre 
cultura e economia e atendendo à uma necessidade latente de preservação da cultura 
tradicional visando sua sobrevivência dentro dos moldes econômicos atuais. Para tan-
to, busca reunir principalmente informações de duas naturezas (editais de fomento à 
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atividades da Economia Cultural e projetos da Economia Cultural) e , mais importante, 
os usuários dos dois perfis (órgãos fomentadores/proponentes de editais e produtores 
culturais/empreendedores da cultura). Assim, os objetivos específicos da plataforma 
são servir para ação de divulgação desse conteúdo e promover contato entre as par-
tes envolvidas nesse mercado da economia criativa cultural.

MISSÃO

 Propôr um sistema que motive as próprias partes interessadas a alimentarem 
e interagirem através da plataforma. A interatividade visa a acessibilidade tanto de 
fomentadores para publicação dos editais quanto de produtores e empreendedores 
para a submissão de projetos culturais. Com esse caráter colaborativo, a intenção é 
que o conteúdo seja atualizado pelos agentes reais e acompanhando as variações re-
ais desse mercado. Ou seja, o estudo do conteúdo a ser divulgado na plafatorma será 
realizado visando apenas a criação de um sistema efetivo, adequado ao conteúdo e 
centrado nos usuários. E assim abraça a missão de gerar mais áreas de contato entre 
as partes envolvidas, garantindo a troca de informações atuais, e estabelecendo uma 
relação de colaboração, mútuo benefício e mútuo apoio.

VISÃO

 Promover maior interação entre os recursos humanos e materiais/financeiros, 
re-desenhando a crença de que os recursos humanos têm menor valor que o outro, ou 
que deve estar à serviço dos recursos financeiros destinados à cultura. Assim, busca 
criar um sistema que considere e construa a possibilidade de atuar mais próximo aos 
novos paradigmas sociais, econômicos e políticos da colaboratividade. Visa empo-
derar os recursos humanos, equipando-os com tecnologias aplicáveis na busca de 
soluções para sistemas de rede - com extensa interação entre pessoas e recursos. A 
plataforma visa, à longo prazo, ressignificar o sistema de apoio à Cultura do Distrito 
Federal, pois acredita que gerando espaço para a co-criação entre reais agentes e 
usuários da cultura, grandes mudanças podem ser atingidas no desenvolvimento de 
um modelo gerencial mais efetivo para o mercado da cultura. Finalmente, visa gerar 
impacto posivito na Economia da Cultura, na Economia e na Cultura do país como um 
todo.
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CRONOGRAMA 

 Conforme demonstra o Quadro 3, o trabalho será realizado em um período 
de 3 meses, totalizando 87 dias, e apresenta um cronograma super intenso, por 
sua alta complexidade em um tempo reduzido. Dessa forma, conta com uma estru-

P
R
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Ã
O

Questionário
Necessidades do Usuário

Modelo operacional 

Objetivos do produto
Estratégia e Escopo
Arquitetura da Informação

Identidade Visual
Relatório
Apresentação

Esqueleto

CENÁRIO

PÚBLICO

SISTEMA

INTERAÇÃO

IDENTIDADE

WEBSITE

P
ES

Q
U
IS

A Economia da Cultura
Mercado Cultural Local

Editais existentes 
Plataformas existentes
Exemplos de Projetos

Fomentadores
Buscadores

Design Thinking

UX Design
Design de Interação
Design de Interface

CONTEXTO

CENÁRIO

PÚBLICO

SISTEMA

INTERAÇÃO

IDENTIDADE

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora

Quadro 1 - Estrutura de pesquisa

Quadro 2 - Estrutura de produção

ESTRUTURA

 Toda a pesquisa e produção do trabalho foi anteriormente mapeada de forma 
estratégica, à partir disso, as etapas contidas dentro de cada ação foram classificadas 
e agrupadas segundo seus temas principais. Para facilitar no acompanhamento da 
evolução do trabalho, foram criados infográficos que são apresentados em seguida 
nos Quadros 1 e 2:
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PESQUISA PRODUÇÃO

S
ET

EM
B
R
O

O
U
TU

B
R
O

N
O
V
EM

B
R
O

Economia da Cultura

Editais de fomento à cultura

Sistema operacional atualmente

Plataformas similares 

Recolhimento de Resultados Necessidades do Usuário

Desgin Thinking

UX Design

Design de Navegação

Design de Interface

Design de Interação

Questionário

Infográfico 1. 

Modelo operacional 

Infográfico 2. 

Objetivos do produto

Website

Relatório

Apresentação

Identidade Visual

Estratégia e Escopo

Arq. da Informação

Esqueleto

Quadro 3 - Cronograma de pesquisa e produção

Fonte: elaborado pela autora

tura básica de execução que inclui também os finais de semana. Durante os dois 
primeiros meses, os três primeiros dias da semana serão usados para a atividade 
de pesquisa, e os outros quatro são destinados à produção. No último mês, serão 
suspensas as pesquisas e o enfoque será somente para a produção.
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DRAGON DREAMING

 Uma das principais fontes inspiradoras da idealização do projeto se trata de 
uma metodologia de elaboração de projetos criativos, colaborativos e sustentáveis, 
chamada Dragon Dreaming. Esse método foi criado na Austrália pelo cientista John 
Croft, e mescla pragmatismo e sonho, Ferramentas de Produção, Antropologia e Am-
bientalismo, na elaboração de um compilado de ferramentas que fomentem e auxiliem 
seres humanos na organização de recursos materiais e imateriais para a criação de 
projetos de benefício em escala global. Abaixo, um trecho do criador do método John 
Croft que clareia a sua essência:

O crescimento pessoal de cada indivíduo, a educação da comunidade e a 

responsabilidade ativa para com a nossa terra são os valores centrais. [...] 

O pragmatismo, advindos das ciências da administração e da economia, e 

a subjetividade, ligados à intuição e aos saberes que emergem da busca 

pela reconexão do homem com a natureza, se mesclam criativamente, re-

verenciando a bela integralidade do Ser Humano e do Planeta Terra. [...] Um 

projeto construído com base no Dragon Dreaming possui em si a força inten-

cional de fortalecer a Jornada de cada um dos indivíduos envolvidos. É nesta 

liberdade agregadora, que novos formatos de gestão e organização social 

estão sendo elaboradas e testadas por aqueles que compreendem que tanto 

a individualidade quanto a comunidade são bens a serem preservados com 

igual intensidade. [...] Espiritualidade, consciência, negociações ganha-ga-

nha, comunicação compassiva permeiam esta nova forma de organização 

e nos convida a uma nova forma de pensar, nos convida à prática de novos 

hábitos de comunicação onde a diversão e o aprendizado sejam constante-

mente cultivados. (CROFT, s.d.)

 Os pormenores dessa metodologia inspiraram, fundamentaram e auxiliaram 
o desenvolvimento da ideia deste projeto. As principais ideias que tive contato e que 
inspiram a criação desse projeto foi primeiramente uma visão de mundo sistêmica, 
a noção do poder da colaboração, da significância do estabelecimento de relações 
ganha-ganha, dos modelos econômicos de sistemas em rede e da acessibilidade das 
práticas de inovação e criatividade. Após ter contato com isso, a designer passou a 

Capítulo 2
Procedimentos Metodológicos 
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observar de uma maneira diferente sua função dentro dessa profissão e seus objetos 
de estudo. Isso moldou profundamente sua forma de abordar o meio artístico, econô-
mico e social - e também o mercado da cultura. 

DESIGN THINKING

 O Design Thinking, como explica Richard Buchanan (1992), é a área do Design 
que se dedica ao estudo das interações de 4º grau, como são chamadas as interações 
entre pessoas e objetos/serviços com outras pessoas e objetos/serviços. Se insere no 
contexto do design aplicado à objetos mais complexos, ao tratar do design de coisas 
invisíveis: sistemas, valores, crenças e hábitos. O design thinking é uma abordagem 
centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos; 
e como qualquer outra área de estudo, possui uma larga aplicabilidade, princípios, 
valores e ferramentas. 

 Assim, pode-se dizer que a primeira ferramenta do Design Thinking utilizada no 
trabalho foi a determinação do conceito do objeto de estudo em si. Esse entendimento 
entrega ao estudioso uma espécie de lente de aumento, que dá luz à um comporta-
mento inovador e solucionador de problemas complexos. Nesse trabalho se expressa, 
durante o desenvolvimento da proposta, na ação da designer em buscar usabilidade 
de seus conhecimentos de metodologias projetuais na otimização dos Sistemas de 
Apoio à Cultura, como uma forma de incentivar a Economia da Cultura. Se dispôr a 
aplicar um processo de design para esta finalidade é uma conquista do estudo dessa 
metodologia.

 Em segnunda instância, é importante citar as quatro grandes mudanças de 
pensamento do Design Thinking, que foram colocadas pela Escola do Design Thinking 
(EDT). Dito isso, segundo EDT (2016) essas mudanças são:
 1. Decisões centradas no ser humano.

2. Questionar as questões
3. Construir para pensar
4. Iterar

 Tais paradigmas do pensamento foram essenciais para pensar na visão do pro-
jeto, e entender qual a mudança profunda deveria ser gerada para que as mudanças 
práticas que os usuários almejam pudessem acontecer. São paradigmas corrobora-
dos também pelos três valores essenciais para o Design Thinking: Empatia, Colabo-
ração e Experimentação. No caso dessa pesquisa, levaram à definição da Missão 
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e Visão do projeto - de elevar a importância e a participação dos recursos humanos 
envolvidos com a cultura perante e na construção dos requisitos de investimento dos 
recursos materiais e financeiro, por parte das empresas e do governo. Ou seja, aju-
daram a construir a noção de que o Sistema de Apoio à Cultura do DF poderia ser 
melhor gerenciado se contasse com maior valoração e interação dos usuários reais, 
os interessados em liberar recursos para contratar o serviço cultural (empresas ou 
órgãos públicos) e os interessados em prestar serviços culturais.
 
 Na etapa de planejamento, entrou em ação o uso da ferramenta de abordagem 
do Design Thinking, comumente chamada de “Duplo Diamante”. Essa ferramenta au-
xilia mais especificamente na elaboração de um pensamento estratégico para a exe-
cução de projetos, garantindo que os valores e os modelos de pensamento citados 
possam ser respeitados. Como pode ser visto no diagrama abaixo,  essa ferramenta 
garante ao projeto sua programação em etapas e as ligações entre elas. O projeto não 
compreende as etapas de Teste e Iteração propriamente ditos, culminando na criação 
de um Protótipo que pode vir a ser testado posteriormente, após ser programado por 
um engenheiro da computação.

Figura 1 - Iterações: Duplo Diamante do Design Thinking. 

Fonte: (EDT: ESCOLA DE DESIGN THINKING, 2016)
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Figura 2 - Representação das camadas do Design Centrado no Usuário

Fonte: (GARRET. 2002)

DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

 A metodologia do Design Centrado no Usuário, ao mesmo tempo se insere no 
Design Thinking e vai além. Primeiramente, ofereceu ao projeto ferramentas como a 
elaboração de questionários, mapeamento dos perfis dos usuários (personas), e a 
realização de entrevistas que corroboraram para a otimização do sistema. 

 Também proveniente do estudo do Design Centrado no Usuário está a estru-
tura de planejamento do produto digital em si. Essa ferramenta auxilia o designer a 
setorizar o processo de criação do produto gráfico, dando atenção à cada elemento 
importante nessa construção e os colocando numa lógica efetiva e completa. Promo-
ve o desenvolvimento do produto pautado na informação a ser disposta e também na 
sua usabilidade, e passa por cinco fases, gerando pré-produtos que vão levando o 
projeto do âmbito mais abstrato para o concreto. A imagem abaixo sintetiza esse pro-
cesso e foi retirada do livro “Elements of the User Experience” do autor Jesse James 
Garret (2011):
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ECONOMIA DA CULTURA

 Na etapa de levantamento de dados, uma estratégia de ação foi a redução do 
objeto de pesquisa, visando simplificá-lo. A importância de fazer alguns recortes se 
deu pelo período efetivo de trabalho ser muito curto perante a complexidade da pro-
posta. Para tanto, um dos recortes criados foi quanto à região geográfica de aplicação 
da pesquisa - definindo o Distrito Federal como sede. A razão por trás dessa escolha 
foi a localização da residência da autora, e portanto local de influência profissional, 
gerando proximidade do público-alvo e do mercado como um todo.

  Em uma segunda instância, foi criado um recorte quanto ao escopo dos edi-
tais, empresas e sistemas de apoio à cultura que seriam considerados como objeto 
de pesqusa. Este objeto foi reduzido, então, para atividades referentes à Economia da 
Cultura especificamente, e não mais à toda a Indústria Criativa. Este embate surgiu 
pela necessidade de redução do tema, e decidiu enfocar num segmento mais especí-
fico e recente. Para fundamentar essa escolha feita pela autora, esta seção explicará 
de forma mais aprofundada os termos em questão.

 Surgimento

  Os termos “Economia” e “Cultura” já apresentam, por si só, um alto grau de 
complexidade de definições conceituais, de metodologias de aplicação e de estraté-
gias de desenvolvimento prático. Da mesma maneira se deu o desenvolvimento do 
termo “Economia da Cultura”, que - apesar de remontar à teorias sociais, filosóficas, 
econômicas e artísticas de cerca de 77 anos atrás - tem seu surgimento ligado à uma 
discussão extremamente atual com resoluções referentes ao ano vigente (2017). 

 As mudanças de paradigma no entendimento desse termo acompanham as 
mudanças profundas em vários outros nichos das civilizações e suas interações.Com-
preender o desenvolvimento do termo “Economia da Cultura” se fez extremamente 
valioso no sentido de prover a designer de um pensamento crítico mais aprofundado 
e próprio, para que posteriormente fosse então relacionado com os conhecimentos 
dos usuários finais do produto, na criação de uma solução com processo centrado no 
usuário. 

Capítulo 3
Levantamento de Dados - A Cultura 
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 A discussão sobre a interação entre a cultura e a economia surgiu na década 
de 1940 e é especialmente ligada à toda origem da área do Design. No contexto da 
Escola de Frankfurt, com a criação da imprensa, e dos tipos móveis por Gutenberg, foi 
dado início ao processo de comunicação de massa. Desde então, filósofos, cientistas 
e pensadores empreendem esforços para pensar essa relação, incentivando a arte e 
a cultura e protegendo-as dos moldes econômicos capitalistas tão presentes na eco-
nomia, que muitas vezes são até confundidos. Ao observar o processo de criação do 
termo, é notável o movimento de oposição de pensamentos criado ao longo dos anos, 
na busca pelo estabelecimento de um conceito oficial e metodologias que fossem 
capazes de abrangir a complexidade da união entre economia e cultura e ao mesmo 
tempo garantir os direitos específicos de cada um. 

 O último acontecimento oficial e público referente à essa discussão foi a cria-
ção em março de 2017 da Secretaria da Economia da Cultura, dentro do Ministério da 
Cultura. E está relacionado à publicação do “Atlas Econômico da Cultura Brasileira”, 
documento que norteou fortemente essa pesquisa, publicado pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob coordenação de conteúdo de Pedro Perfei-
to da Silva, Gustavo Möller e revisão de Alexandre Piffero Spohr. A criação desse Atlas 
contou com apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria da Economia da Cultura, 
além da UFRGS. À partir desse documento, foi criado um infográfico que sintetiza 
todas as vertentes de pensamento explicitadas no item 2 do capítulo 1 do Atlas, no-
meado “Economia Criativa e Economia da Cultura: um exercício taxonômico”, que é 
apresentado abaixo no Quadro 4. O objetivo é sistematizar tantos anos de discussões 
tão profundas e oferecer uma visão geral sobre o tema. O Infográfico pode ser visto 
no Quadro 3, na página seguinte:
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Quadro 3 - Cronograma de pesquisa e produção

Fonte: elaborado pela autora, baseado no Atlas Econômico da Cultura Brasileira (2017)  
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Seleção da “Economia da Cultura” como objeto de pesquisa
 
 É importante frizar que o presente trabalho não tem intenção de defender o 
uso de um ou de outro termo. E apenas entra no mérito dessa discussão por quatro 
motivos: 

 1 com a finalidade de fazer um recorte no objeto de estudo, de forma à dimen-
sioná-lo realisticamente à atividade proposta de elaboração de um Trabalho de Con-
clusão de Curso;

 2 com a intenção de fazer um levantamento de dados profundo, uma vez que 
a questão está em pauta atualmente, e num momento em que ainda não é muito bem 
conhecida nem mesmo pelos agentes dessa área, utilizando o presente trabalho tam-
bém com a finalidade de disseminação dessa informação;

 3 para gerar maior entendimento sobre o objeto de estudo, e então se empe-
nhar realmente na criação de soluções efetivas e plausíveis. 

 4 corresponder ao movimento referente ao desenvolvimento de raciocínio mais 
atualizado dessa discussão. O desenvolvimento dessa nomenclatura (bem como de 
ações táticas de criação de uma metodologia, um Atlas Econômico da Cultura Brasi-
leira, uma Secretaria da Economia da Cultura dentro do Ministério, etc.) aponta à uma 
necessidade recentemente evidenciada de proteção da cultura tradicional nos meios 
das ferramentas de amparo tecnológico e político. Acredito que a valorização da Eco-
nomia da Cultura especificamente, e da cultura tradicional é um tema mais latente e 
que requer mais esforços no momento atual, do que o investimento desses esforços 
em tecnologias de amparo à Economia Criativa de forma generalizada. 

 Finalmente, é evidente que o assunto possui muitos pormenores que não fo-
ram devidamente abordados dentro do formato do trabalho, e por isso é importante 
ressaltar que ele nos mostra uma análise incompleta dessa realidade. 
 
Situação da Economia Criativa no Brasil

 Assim como nos outros países em desenvolvimento, o surgimento da Econo-
mia Criativa no Brasil se deu de forma tardia em relação às grande potências. Na ver-
dade, pode-se dizer que desde sua colonização o país luta para deixar de ser “refém” 
da primarização extensiva do comércio. Nos últimos 25 anos, o Brasil lutou contra 
inflações crônicas, com destaque para o processo de redemocratização na década de 
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1980, a abertura da economia nos início dos anos 90 e o estabelecimento do Plano 
Real em 1994. Em 2008, o país foi novamente abalado pela crise econômia global, 
como consequência da desvalorização do real frente ao dólar e do forte desenvolvi-
mento de produtos tecnológicos chineses. Essa crise representou uma quebra nos 
rumos da economia mundial; e, como em toda crise, a aparição de novos caminhos e 
oportunidades de negócio.

 Enquanto o Brasil lutava pelo estabelecimento de uma economia estável, ou-
tros países já estavam no auge de seus processos de globalização. Especialmente os 
países colonizadores, que têm uma vantagem competitiva em relação à valor agre-
gado aos bens exportados, o que, por sua vez, privilegia a economia nacional e pro-
porciona a geração de espaço e recursos destinados à inovação e tecnologia. Esse 
processo ao qual chamamos de globalização - como o próprio nome já diz - facilita 
e opera os recursos humanos de forma global, unindo-os e aproximando-os. Assim, 
como era de se esperar, pelo fato da cultura ser uma atividade fortemente pautada 
nos recursos humanos, a globalização é uma das grandes responsáveis por fomentar 
a economia deste nicho. Apesar desse atraso histórico, ao fazer uma análise do país, 
pode-se observar que o Brasil possui um potencial criativo forte e capaz de reverberar 
amplamente pelo globo - especialmente no que diz respeito à cultura. Afinal, um dos 
produtos brasileiros mais conhecidos à nível mundial são suas atividades culturais e 
o turismo. Nichos, esses, que utilizam fortemente da matéria-prima da criatividade e 
recursos humanos.

 Nesse novo contexto econômico, os benefícios do setor cultural logo se fizeram 
sentir e hoje já podem ser vistos com relevância para a economia nacional. Como a 
Economia da Cultura está inserida na Economia Criativa, e é um termo relativamente 
novo, a seguir estão expostos alguns dados da primeira, que comprovam a conquista 
do crescimento de ambos os nichos econômicos:

A importância de Redes de Apoio ao Mercado Local

 A estrutura de rede e de apoio ao mercado local é uma característica inata à 
atividade cultural. Cada produção cultural possui um alcance de geração de empregos 
e renda expansivo e em muitas questões, inevitavelmente local. O produto cultural é 
mais como um processo/fluxo do que um bem/estoque (fazendo menção aos termos 
de David Throsby). Os trabalhos tendem a fazer e desfazer relações de trabalho após 
sua efetivação, e em suas reedições - ou seja, as equipes de trabalho se montam e 
remontam à realidade local. Como bem explícito no discurso da economista Rose 
Meusburguer, ao exemplificar a realidade do teatro: 
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A cadeia produtiva do teatro não se restringe a atores. E cada segmento 

cultural tem cadeia produtiva específica com mais ou menos profissionais, 

especialistas, mercado fornecedor. Essas cadeias produtivas não estão ma-

peadas o que dificulta convencermos nossos parceiros, apoiadores e patro-

cinadores que um único produto cultural pode modificar a economia local, 

regional, nacional. (MEUSBURGUER, 2017)

 Em pleno século XXI, a sociedade conscientemente se aproxima da sua Quar-
ta Revolução Industrial. O assunto já é amplamente debatido e pautado na revolução 
da cibernética, da robótica e da genética. Com a aproximação do domínio das novas 
tecnologias, já é possível perceber alguns efeitos dessa questão sobre os recursos 
humanos, e um deles é a valorização de sistemas de Redes de apoio. A revolução 
nessas áreas da tecnologia deve mudar drasticamente a maneira como entendemos 
as profissões hoje em dia, e essa questão também já fica evidente com a utilização de 
máquinas substituindo algumas das funções desenvolvidas por humanos. Os negócios 
do futuro apontam para uma direção de sistematização da oferta de bens e serviço de 
uma maneira que apresente menos utilização de recursos materiais; como é o caso, 
por exemplo, de empresas como o Netflix e a Uber. Além disso, os novos modelos de 
negócios apontam para uma valorização dos recursos locais em detrimento daqueles 
distantes. Isso também é um artifício proporcionado pela globalização e a interação 
tecnológica, responsável por disseminar e sistematizar informações, criando maiores 
possibilidades de comércio e mercado. O nicho cultural tende a ser fortemente afeta-
do por esse processo, uma vez que sua matéria prima primordial é a criatividade, que  
possui caráter mutável, transitório e imaterial. A relação dada pela oferta deste serviço 
e a disposição de sua matéria-prima foi muito bem descrita no Atlas Econômico da 
Cultura Brasileira, e está exposto abaixo:

 Analisando a cultura como um processo (fluxo), surgem relações de 

poder entre os grupos distintos, sendo possível observar uma hierarquização 

entre as culturas, com caráter de dominação. Throsby (2001) sintetiza bem a 

questão, tratando a cultura (enquanto valor) como fluxo, por natureza, hete-

rogêneo, que tende a se converter em estoques. Assim, o inventário cultural 

da sociedade é instável, dinâmico e resulta de complexos processos culturais 

e relações de poder que contribuem para a materialização de bens tratados 

como culturais. (ATLAS ECONÔMICO DA CULTURA BRASILEIRA. 2017)

  A figura abaixo nos ajuda a entender a relação que se dá em um nicho econô-
mico e produtivo com tais características, e foi retirada do Atlas Econômico da Cultura 
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Brasileira (2017). Evidencia-se a estrutura cíclica e participativa que se constrói à 
partir dessa teia de circulação, uma vez que tanto a produção quanto o consumo da 
cultura são atividades que, de certa forma, incentivam outras, gerando continuações; 
em oposição à maior parte dos produtos de consumo que findam na compra. A cultura, 
e a criatividade (produto e matéria-prima) podem chegar até mesmo a se confundir, ta-
manha é a importância e fertilidade da ação do consumo de cultura para a criatividade 
e posterior produção cultural.

 Como demonstrado, os ciclos de produção cultural se baseiam, fortemente e 
em quase toda sua cadeia, em recursos humanos, evidenciando ainda mais a nature-
za cooperativa desse mercado. O Atlas Econômico da Cultura Brasileira (2017)  apre-
senta uma boa visão da estrutura inata de teias de circulação do mercado cultural no 
trecho transcrito a seguir:

Os bens culturais encontram loci apropriados em estruturas híbridas de produ-

ção, de distribuição e de consumo (redes horizontais, cadeias, quase-integra-

ção etc.) e reivindicam novos posicionamentos sobre direitos de propriedade 

intelectual e fontes de financiamento (subsídios, parcerias público-privadas, 

dentre outras) (ATLAS ECONOMICO DA CULTURA BRASILEIRA 2017)

 Aglomerações Produtivas e Competitividade Sistêmica

 A economia em questão contempla a criação, produção e distribuição de pro-
dutos e serviços que apresentam como matéria prima a criatividade e a propriedade 
intelectual. São atividades que combinam a criatividade com técnicas e/ou tecnolo-
gias, agregando valor ao ativo intelectual. Assim,  percorre objetivos associando ha-
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bilidades artísticas e administração/produção econômica. É, ao mesmo tempo, con-
teúdo  rentável e produto final, ativo educacional e produto comercializável, aliando 
elementos tangíveis e intangíveis dotados de valor simbólico.  Essa característica 
confere uma necessidade especial de troca de bens abstratos (momentos, experi-
ência, prática, entre outros) que requerem uma proximidade territorial diferenciada 
de outras economias. Portanto, a proximidade relativa entre isumos e produtos, bem 
como entre agentes e consumidores é de suma importância para a produção cultural. 
Uma vez que esses artigos são interligados conferem ao mercado qualidade, confian-
ça e cooperação, entre outros aspectos intangíveis de produção e consumo. 

 Se a cultura possui esse caráter abstrato e circula nessa esfera humana, se 
faz extremamente necessária a proximidade ao universo do público. O público tem a 
necessidade intrínseca de se identificar com o tema cultural, e da mesma forma os 
produtores e agentes focalizam uma série de características presentes num grupo 
social para desenvolvimento de um produto da cultura. A proximidade entre os vetores 
(produtores, fornecedores, públicos, fomentadores, entre outros...) viabilizam também 
as estruturas de insumo-produto, fortalecendo diversos nichos da economia local. A 
possibilidade de afetar tantos nichos da economia é uma qualidade dos serviços cul-
turais e apresenta um impacto muito positivo para a economia local, por isso deve ser 
cada vez mais conscientizada e explorada.

 Atendendo à esse aspecto da cultura, foi delineado como enfoque desta pes-
quisa os sistemas de incentivo específicos à Economia da Cultura, e específicos da 
região do Distrito Federal. Para início de uma pesquisa mais aprofundada, foi feito 
um levantamento histórico dos acontecimentos dentro da Legislação Brasileira que 
influenciam e influenciaram o sistema de apoio à cultura no país, e sintetizados em 
um infográfico exposto no Quadro 4, na página seguinte. Ao que se segue, foram lis-
tadas as principais leis brasileiras que têm atuação na região do DF e na economia da 
Cultura, listando juntamente alguns pontos principais sobre elas como abrangência, 
objetivo, origem do recurso, órgão responsável, área de atuação, entre outros. No de-
correr desta tarefa, a autora percebeu a grande influência da Lei Rouanet no mercado 
cultural local, sendo ela um dos principais recursos financeiros capazes de mover a 
cultura local. Por isso, em seguida estão listadas as principais empresas privadas que 
atendem à editais de apoio à cultura em busca de redução fiscal. 
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Quadro 5 - Desenvolvimento da Cultura na Legislação Brasileira

Fonte: elaborado pela autora
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PRINCIPAIS LEIS DE APOIO À CULTURA VIGENTES 
NO DISTRITO FEDERAL

1991 - Lei Rouanet: 

Abrangência: Nacional
Objetivo: Normatizar a prática do Mecenato/Redução Fiscal pelas pessoas físicas e 
jurídicas e do formato estrutural de  projetos culturais.
Origem do recurso:  redução fiscal de pessoas físicas e jurídias, e Fundo Nacional 
da Cultura (FNC), que por sua vez recebe recursos do Tesouro Nacional, da doação 
de legados e arrecadação de concursos, loterias federais, entre outros.
Responsabilidade: Ministério da Cultura, CNIC, Secretaria de Fomento e Incentivo à 
Cultura (SEFIC) e Secretaria do Audiovisual (SAv)
Divulgação: Mídias da Secretaria da Cultura (SECULT), Sistema de Apoio à Leis de 
Incentivo à Cultura (SALIC), além do website das próprias empresas privadas 
Área de Atuação: Economia Criativa e, consequentemente Economia da Cultura
Cadastro: Sistema de Apoio à Leis de Incentivo à Cultura (SALIC)

 A Lei Rouanet é um decreto de abrangência em todo o país que institui o PRO-
NAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura. Esse programa, por sua vez, normatiza 
o fomento da cultura por dois caminhos: através do mecanismo de Renúncia Fiscal 
(Mecenato) do Imposto de Renda de pessoas físicas e juríficas (executado diretamen-
te pela plataforma SALIC); ou pelos Chamamentos Públicos de investimento direto da 
União, provindo do Fundo Nacional de Cultura. 

 Pode-se dizer que é a lei mais importante no país para a distribuição de renda 
para a cultura. Isso porque o montante disponível através dessa lei é exageradamente 
maior do que as outras, o que demonstra que a quantidade de dinheiro disponível pelo 
mecanismo do mecenato é muito maior do que aquele realmente investido diretamen-
te no Tesouro Nacional através do Fundo Nacional da Cultura. Segundo os dados do 
Anuário do DF (2010), este montante de financiamento particular corresponde a 95% 
de todo o valor revertido pela Lei Rouanet, enquanto o montante da União representa 
apenas 5%. Porém, os dados expostos no Anuário demonstram que há um problema 
sério na distribuição dessa renda, pois em torno de 78% desse valor acaba ficando 
apenas na região Sudeste. O Distrito Federal, por exemplo, recebe uma quantia que 
varia ao redor de 5%. É interessante que muitas das empresas com sede em Brasília 
fazem o uso desse mecanismo e, ainda assim, destinam seus valores para projetos 
das capitais Rio de Janeiro e São Paulo.
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 Novas normas foram recentemente estabelecidas para a utilização da renda 
do FNC, com intuito de reconsiderar a concentração regional na destinação de recur-
sos. Para tanto, foi criado um mecanismo de inventivo à projetos no Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, aumentando o teto do recebimento para projetos nessas reuniões, 
além de aceitar maiores custos de divulgação de projeto. Ademais, as mudanças es-
tabelecem 7 novos Fundos Setoriais responsáveis por tratar especificamente de cada 
área de atuação dos projetos (Audiovisual, Música, Teatro, etc..) gerando maior capa-
cidade de gestão de recursos e proporcionando aporte direto.

1991 - Lei e Decreto FAC: Fundo de Apoio à Cultura

Abrangência: Distrital
Objetivo: fomentar projetos culturais no Distrito Federal
Origem do recurso: receita líquida do Governo do Distrito Federal
Responsabilidade: Conselho de Cultura do DF, criado em 1989 com caráter demo-
crático. A administração é feita pela Secretaria de Estado de Cultura, por meio do 
Conselho de Administração que reúne representantes da sociedade civil e do poder 
público
Divulgação: SALIC - Sistema de Apoio à Leis de Incentivo à Cultura, SECULT - Se-
cretaria da Cultura
Área de atuação: Economia Criativa e, consequentemente Economia da Cultura
Cadastro: emissão do Cadastro de Ente e Agente Cultural (CEAC) retirado no Siste-
ma de Cadastro Geral para Contratação Artística (SISCULT), para o qual estabelece 
necessária a comprovação da execução de atividades artisticas ou culturais por pelo 
menos 2 anos.

 O Fundo de Apoio à Cultura é a principal fonte de fomentos às atividades artís-
ticas e culturais da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, no qual os projetos são 
selecionados por editais. É um mecanismo que funciona separadamente em cada re-
gião. No DF, dispôe da receita de corrente líquida do Governo do Distrito Federal. Em 
2012, segundo o anuário do DF, estiveram disponíveis para a cultura 0,3% da receita 
líquita do GDF. 

2014 - LIC: Leis de Incentivo à Cultura no DF

Abrangência: Distrital (correspondente à Lei Rouanet)
Objetivo: Mecanismo de apoio à cultura em parceria com a Iniciativa Privada, por 
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meio de isenção fiscal.  
Origem do Recurso: Parte dos valores de ICMS ou ISS que seriam arrecadados por 
atividade de pessoas jurídicas sediadas no Distrito Federal 
Responsabilidade: Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal – SEC
Divulgação: Mídias da Secretaria da Cultura (SECULT), Sistema de Apoio à Leis de 
Incentivo à Cultura (SALIC), além do website das próprias empresas privadas 
Área de Atuação: Economia Criativa
Cadastro: emissão do Cadastro de Ente e Agente Cultural (CEAC), Carta de Intenção 
de Incentivo, Carta de Captação e por fim o Termo de Compromisso de Incentivo de-
vem ser entregues à SECULT.  
 

2014 - Lei Cultura Viva: 

Abrangência:  Nacional 
Objetivo: de forma geral, potencializar o protagonismo social na elaboração e exer-
ção de políticas públicas; e garantir o pleno exercício dos direitos culturais dos cida-
dãos brasileiros - através do Cadastro Nacional de Pontos e Pontôes de Cultura
Origem do Recurso: Ministério da Cultura
Responsabilidade: Ministério da Cultura, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios integrantes do Sistema Nacional de Cultura - comissão julgadora paritária 
com membros do Poder Executivo e da sociedade civil, a ser designada pelo órgão 
competente do Ministério da Cultura, no caso da União
Divulgação: Editais - website do MinC

 A Lei da Cultura Viva compreende a instrumentalização de espaços de cultura 
no território brasileiro, aos quais nomeou Pontos e Pontões de Cultura. Criou o Ca-
dastro Nacional de Pontos e Pontôes de Cultura, integrado pelos coletivos e pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que desenvolvam ações culturais. Estes 
locais recebem um investimento de R$185 milhões parcelado em cinco meses, e fo-
ram definindos de acordo com as seguintes premissas: 

I - pontos de cultura: entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos 
ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desen-
volvam e articulem atividades culturais em suas comunidades; 

II - pontões de cultura: entidades com constituição jurídica, de natureza/finalidade cul-
tural e/ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais, 
em parceria com as redes regionais, identitárias e temáticas de pontos de cultura e 
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outras redes temáticas, que se destinam à mobilização, à troca de experiências, ao 
desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e à articulação entre os 
diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em nível estadual e/ou regional 
ou por áreas temáticas de interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento 
e a ações conjuntas; 

2017 - LOC - Lei Orgânica da Cultura

Abrangência: distrital
Objetivo: possibilitar a desburocratização e diversificação do acesso às fontes de 
recursos para a cultura no DF, facilitando a participação social em programas como 
o Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e a Lei de Incentivo à Cultura (LIC). Além disso, 
estabelecer o Plano de Cultura do DF, com ações e programas para os próximos 10   
anos, permitindo a captação de recursos nacionais e internacionais e fortalecendo a 
participação social descentralizada e garantindo a manutenção e a sustentabilidade 
dos espaços culturais.
Origem do Recurso: Fundo de Políticas Culturais 
Responsabilidade: Secretaria do Estado da Cultura do DF
Divulgação: SALIC, SECULT
Área de Atuação: Economia Criativa
Cadastro: CEAC, SISCULT

 A Lei Orgânica da Cultura parte de uma iniciativa colaborativa que conta com 
a interação de mais de 1.300 agentes culturais e representantes legais e da socie-
dade civil afim de agir na simplificação e consolidação da legislação da cultura no 
DF. Foram realizados estudos comparativos entre os demais Sistemas de Cultura no 
Brasil, para aproveitamento das experiências consolidadas.. No intuito de lapidar o 
funcionamento desse sistema, estabelece ações em três âmbitos: econômico, legal e 
tecnológico/prático. Cria o Fundo de Políticas Culturais, onde firma as regras para o 
recebimento de recursos pelos bens culturais que já possui, ou seja, buscando meios 
para gerar receita local - por exemplo, com o aluguel de espaços públicos. Além disso, 
também normatiza o sistema para captar recurso do governo federal de emendas par-
lamentares e organismos internacionais; entre outros. No âmbito legal, traça o Plano 
da Cultura, que é um documento onde constam metas e indicadores atualizados do 
cenário cultural. Por fim, no âmbito tecnológico cria o Sistema de Arte e Cultura, que 
une as secretarias e os agentes culturais afim de criar mecanismos de gestão e des-
centalizar ações e recursos destinados à cultura. 
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 Na LOC também consta a criação da Fundação das Artes, que contará com di-
retorias específicas de cada área de atuação e será o órgão responsável pela execu-
ção de políticas para atividades artítsticas culturais da economia criativa. Além disso, 
cria também a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural do DF, buscando atender 
uma exigência da ONU e da UNESCO de preservação dos motivos que caracterizam 
Brasília como um patrimônio cultural da humanidade. Com essas mudanças propos-
tas, todo o conteúdo ficará consolidado em apenas duas leis - a que institui o sistema 
de arte e cultura e a que cria duas fundações públicas para implementação das polí-
ticas culturais - facilitando o entendimento do funcionamento do sistema, e portanto 
alavancando a produção cultural. Portanto, deve-se concluir que a LOC não altera as 
formas de financiamento previstas no FAC ou na LIC, nem mesmo área de atuação, 
sistema de cadastro ou divulgação.
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PRINCIPAIS EMPRESAS APOIADORAS DA CULTURA

 Amparadas pelo sistema legislativo descrito, estão as empresas privadas e 
públicas fornecendo ações práticas para o financiamento cultural. A maior parte da 
verba destinada à cultura provém de renúncia fiscal. Devido a isso é importante ter 
conhecimento do mapeamento das ações empresariais, suas áreas de atuação, regi-
ões e a que leis atendem. A tabela abaixo foi retirada do site “Mapa de Financiamento 
Cultural” e oferece informações sobre uma boa gama de empresas atuantes nesse 
mercado:

Figura 4 - Principais empresas brasileiras apoiadoras da cultura
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APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

 Como estratégia para a obtenção de informações diretamente dos usuários, 
foi elaborado um questionário com 10 perguntas, veiculado através da plataforma 
Survey Monkey e distribuído para produtores culturais locais. Os produtores foram 
encontrados através da rede de contatos. Foi interessante perceber que, de fato, os 
produtores locais estão, de certa forma, unidos pois se referenciam bastante. Po-
rém, o questionário teve muito pouca adesão e foram coletadas apenas 4 respos-
tas. As perguntas do questionário, acompanhadas dos gráficos gerados a partir das 
respostas anônimas, bem como comentários da autora estão expostos a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A primeira parte do questionário traça um perfil do respondente de acordo com 
sua atuação no ramo e seu nível de experiência. Na primeira questão, que era de múl-
tipla escolha, um aspecto relevante foi a observação de que os artistas muitas vezes 
são os próprios produtores de seus trabalhos. Já o resultado da segunda pergunta 
foi importante para criar uma relação de relevância entre as respostas de cada parti-
cipante, destacando-se uma respondente que apresentou 5 vezes mais experiência 
na inscrição de editais do que a segunda pessoa mais experiente que respondeu ao 
questionário.

Figura 5 - Respostas da primeira parte do questionário

Fonte: elaborado pela autora
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Figura 6 - Respostas da segunda parte do questionário

Fonte: elaborado pela autora



41

Figura 7 - Respostas da segunda parte do questionário

Fonte: elaborado pela autora

 A segunda parte do questionário enfocou em obter informações à respeito das 
estratégias usadas pelos produtores culturais para o acompanhamento, compartilha-
mento e inscrições dos editais. Ficou claro que as estratégias são variadas e que os 
produtores se circundam ao máximo de canais possíveis para obter essa informação 
- o que denuncia a falta de um canal unificado que seja suficiente. Além disso, nessa 
etapa do questionário foi possível coletar referências preciosas para a produção da 
Conta Cultura. 

 A terceira e última etapa do questionário foi criada visando a posterior elabora-
ção da sessão de feedbacks contida no portal Conta Cultura. Para tanto, a intenção 
foi entender quais seriam os principais feedbacks dos usuários e como traduzí-los em 
uma seção de ranking dentro do portal, onde o usuário é capaz de avaliar os editais. É 
à partir dessas avaliações que os editais “ganham” chances de divulgação na página 
principal do portal. Dessa forma, o portal busca gerar uma divulgação mais espontâ-
nea, honesta e centrada no usuário.
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PLATAFORMAS DE DIVULGAÇÃO

 Tendo definido o objeto de estudo (Economia da Cultura), bem como o sistema 
de apoio (Legislação Brasileira) e mais específicamente as Leis Regionais, e princi-
pais empresas que atendem à essas leis, a pesquisa passa então para o levantamen-
to de dados técnicos sobre outras plataformas de divulgação e apoio ao sistema de 
financiamento à cultura, em busca de análises positivas e evolutivas que forneçam 
maior qualidade ao portal Conta Cultura. Para isso, foram levados em consideração 
os principais meios de obtenção de informações sobre os editais, segundo as referên-
cias coletadas no Questionário. 

 WEBSITES

 Ministério da Cultura (MinC) - http://www.cultura.gov.br/

Sobre o site:

O Ministério da Cultura apoia projetos culturais por meio da: 
- Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91),
- Lei Rouanet, 
- Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685/93) 
e também por editais para projetos específicos, lançados periodicamente.

Levantamento de Dados do Sistema Infográfico:

 ·Informações divulgadas na chamada: 
Prazo
Proponente
Pré- requisitos do beneficiado
Objetivo
Edital 

 ·Informações divulgadas na matéria:
Data de publicação
Orçamento
Formulário
Termo de Compromisso
Gestão de Contas
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“Cultura e Mercado” - http://www.culturaemercado.com.br/

Sobre o site:

 Criado em 1998 por Leonardo Brant, o website é veicula informações de víde-
os, redes sociais, blogs, e outros sites. Tem como missão apoiar o desenvolvimento 
do setor cultural brasileiro. Segundo o próprio website, “Cultura e Mercado é instru-
mento de trabalho e qualificação profissional para quem produz, pesquisa, divulga, 
pensa, avalia e financia cultura”. Seu público está presente em várias regiões do ter-
ritório nacional, alcançando de mais de 850 municípios, e no exterior.

Levantamendo de Dados do Sistema Infográfico:

 · Informações Divulgadas na chamada: 
Múltiplas e incoerentes
Ex.: “Último dia de envio de projetos à Eurofarma!”
“Mudanças Climáticas” é o tema do Festival Nacional Curta no Cel”

 · Informações divulgadas na matéria:
Editais
Detalhes do Edital (prazo, etc)
Programas de Editais

ProAC SP - Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo - http://www.proac.sp.
gov.br/proac-editais-editais-e-resultados/

Sobre o site:

 Veicula informações sobre a cena cultural de São Paulo em geral, contendo as 
seguintes seções:
- Agenda
- Notícias
- ProAC ICMS
- ProAC Editais
- Outros Programas

 Interna à seção de Editais, existem algumas sub-seções, que são divididas em: 
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- Atendimento
- Downloads
- Projetos Contemplados
- Editais e Resultados
- Perguntas e Respostas
- Sistemas de Inscrições

Levantamento de Dados do Sistema Infográfico:

 · Informações Divulgadas na chamada: 
Número
Temática
Período de Vigência 
(data de publicação e prazo)

 · Informações divulgadas na matéria:
Proponente
Data de publicação (início)
Prazo (encerramento)
Leis às quais atende
Número do processo
Projetos
Documentação
Resultado Final
Lista de Inscritos
Link para o Edital
Ata da Análise de Recursos
Ata da comissão de seleção dos projetos
Ata da Comissão de análise da documentação
 
Design de Interface

 A lista de chamadas vai aparecendo à medida que rolamos a página abaixo. 
Assim, não é necessário mudar de página para encontrar os editais, e a informação 
é consumida de maneira mais rápida, eficaz e automática. É uma ótima solução para 
quando o internauta está buscando pela primeira vez, lendo todo o conteúdo. Porém, 
é ruim para o internauta que está revisitando a página em busca de algo específico. 
Vale lembrar que uma vez conhecido o edital, o mesmo pode ser encontrado direta-
mente pelo google, não precisando entrar e revisitar a lista toda de editais. 
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Sistema de Apoio à Lei de Incentivo à Cultura (SALIC) - http://salic.cultura.gov.
br/ 

Sobre o site e o aplicativo:

 Mais transparência a dados relativos aos projetos culturais incentivados. Por 
meio do Portal da Rouanet e do aplicativo (App) voltado a utilização em smartphones 
e tablets, proponentes de projetos, órgãos de controle, patrocinadores, fornecedores, 
meio cultural e toda a sociedade obtêm informações completas sobre os projetos. O 
App também possuí uma área especifica para o proponente consultar seus próprios 
projetos contendo informações do extrato de captação mês a mês para acompanhar 
os lançamentos de valores que o MinC está fazendo em seus projetos. Essa área de 
informações com o extrato de valores só é visível para o proponente por motivos de 
segurança. Na próxima versão do App será incluída uma área de comunicação com o 
proponente, pela qual ele receberá avisos de diligência e de liberação pelo MinC dos 
recursos financeiros dos seus projetos em tempo real. A partir das atualizações, tam-
bém serão disponibilizados novos critérios de busca de projetos para o público, como 
pelo nome do projeto.

Caixa Cultural - http://www.programasculturaiscaixa.com.br/
 
Sobre o site: 

O website é usado exclusivamente para a divulgação de Programas de Apoio à Cultu-
ra da Caixa Cultural. O apoio pode ser de duas naturezas:
1- Patrocínio Financeiro
2- Concessão de Espaço

 A primeira informação veiculada no site é dos editais que estão em aberto, 
com os títulos relacionados à categoria dentro do mercado da cultura que está sendo 
financiada pelo edital. Abaixo do título já mostra a data das inscrições, e dentro do 
link de cada programa há um sub-link para o regulamento específico à ele. Ainda na 
página principal, logo abaixo da divulgação dos programas há um botão com “Proje-
tos em Destaques”. Ao rolar a página um pouco mais abaixo, terá um infográfico com 
Orientações Gerais, e mais abaixo lista as Unidades da Caixa Cultural, entre elas está 
Brasília. Ao clicar na cidade, o site mostra os espaços existentes em cada uma dessas 
unidades, e para que tipo de atividades estes espaços estão equipados.
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Canal Contemporâneo - http://www.canalcontemporaneo.art.br/

 O Canal Contemporâneo é uma plataforma exclusivamente de divulgação de 
eventos culturais, seja ele a abertura de um edital ou a criação de um projeto cultural. 
É monitorado por uma equipe, tendo o envio de conteúdos feito por email e analisado 
previamente por eles. Segundo a missão descrita no próprio site, busca “promover so-
ciabilidade, informação, participação política e senso de pertencimento”. É um espaço 
para a discussão de temas ao redor da arte - produção, políticas públicas, entre outros. 

 
Prosas - https://prosas.com.br/

Sobre o site:
 
 É uma plataforma para divulgação de editais; e seleção e monitoramento de 
projetos sociais. Possui um layout simples e funcionalidade bem completa. Vinculado 
à plataforma, o Prosas conta com um blog com informações úteis para os envolvidos. 
Na página principal existem vários links como “Saiba como escrever um formulário” 
que destinam o usuário para o blog. Contém também função de alerta de editais, e 
de uma sub-área chamada Central de Editais, onde se divulgam os mesmos. Esta 
foi a maior referência utilizada para a elaboração do portal Conta Cultura, apesar de 
possuir uma abrangência muito maior  no sentido territorial e também do escopo da 
área de atuação dos editais, que não se restringem à cultura mas sim à ações sociais, 
abrangendo cultura, saúde, esporte, meio ambiente, entre outros. O mais interessan-
te é a força potencial de criação de um novo paradigma do pensamento pautado na 
colaboratividade, que é evidente na plataforma mediante vários aspectos funcionais, 
e também textuais, que visam conscientizar o usuário. Abaixo, um trecho transcrito do 
portal Prosas que demonstra bem sua abordagem.

Todos os anos milhares de organizações do terceiro setor são financiadas por 

empresas, governos e pessoas físicas. Mas como um patrocinador escolhe 

uma entidade para apoiar? Procurar na internet pode levar para sempre. Bus-

car indicações pode não levar a nada. Organizar um edital custa caro e você 

nem sempre recebe as melhores propostas. Vamos conversar sobre isso? 

Agora já existe o prosas. Uma plataforma para seleção e monitoramento de 

projetos sociais.  No prosas o patrocinador pode construir o seu próprio for-

mulário de inscrição de projetos e pode procurar por empreendedores sociais 

já ativos. O empreendedor social pode buscar editais ou patrocinadores para 

seu projeto, e o melhor - depois que o projeto entra em execução, ele fica dis-

ponível para que todo cidadão possa acompanhá-lo. O empreendedor pode 
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registrar os eventos e o patrocinador pode monitorar tudo para ter certeza 

que seu dinheiro foi bem investido. O prosas é transparência e empodera-

mento para amplificar o alcance das ações sociais. Prosas, por um investi-

mento social mais eficiente e responsável. (PROSAS, s.d.)

Levantamento de Dados do Sistema Infográfico
  
MAPEAMENTO DE AÇÕES DO PATROCINADOR:
Gerencie seu Processo de Seleção
Personalize seu formulário de inscrição
Receba propostas para chamadas públicas ou privadas
Utilize um sistema de avaliação multiusuário de administradores e pareceristas
Defina Critérios e parâmetros de avaliação
Exporte os dados recebidos para Excel
Divulgue o resultado de forma unificada para cada proponente
Divulgue seu edital
Divulgue o seu edital para a nossa comunidade de Empreendedores Sociais
Faça uma comunicação segmentada o público de seu interesse
Amplifique o alcance e o engajamento do seu edital
 
MAPEAMENTO DE AÇÕES DO EMPREENDEDOR:
Monitore seus projetos
Receba alertas de status dos projetos
Tenha informações atualizadas e organizadas sobre cada projeto
Certifique-se que o recurso aplicado está sendo aplicado como previsto
Defina se as informações ficam privadas ou públicas, para acesso por qualquer usu-
ário do Prosas
 
OBS.:  As nomenclaturas utilizadas pelo “Prosas” para se referir aos perfis de usuá-
rios, como citadas acima, são “Patrocinador” e “Empreendedor”. 

 GRUPOS NO FACEBOOK

FAC - DF: https://www.facebook.com/groups/360058520765126/

 Espaço de informação e debate, nos mais diversos ambientes, sobre o Fundo 
de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Aqui será possível tirar dúvidas, ser informado 
sobre acontecimentos ligados ao Fundo, opinar sobre editais, se inscrever em cursos, 
pegar dicas sobre projetos, debater politicamente, enfim, compor e imergir neste que 
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é o maior fundo de apoio à cultura do país e um patrimônio de nossa cidade. Este 
Fórum é independente e não possui qualquer vínculo com a Administração Pública.

Regras:
1. Não serão permitidas divulgações de ações comerciais;
2. Para divulgar evento artístico ou de formação somente se tiver financiamento do 
FAC ou for contrapartida de algum projeto patrocinado pelo fundo;
3. Qualquer membro pode criar tópico, desde que se relacione a temática do grupo, 
ou seja, fomento à ações culturais.

SECULT - Secretaria de Cultura do Distrito Federal: https://www.facebook.com/
pg/dfsecult/

 Página Gerenciada pelo Governo, utilizada principalmente para a criação de Identi-
dade e manutenção da Imagem da Secretaria da Cultura do Distrito Federal. É um contato 
direto com o governo e veicula informações sobre os editais com rapidez. Por isso, e pela 
facilidade de ser uma plataforma dentro da rede social, é de fácil consumo e amplamente 
utilizada. Apresenta pouca interação dos usuários.
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MODELO DE PESQUISA

 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

 A etapa inicial deste trabalho teve objetivo de reunir as informações e dados 
que serviriam de base para a construção da investigação proposta a partir do tema 
escolhido. O objeto de estudo principal foi definido como o Sistema da Cultura do Dis-
trito Federal. Porém, a própria escolha do objeto já implicou no estudo aprofundado 
sobre o contexto que o envolvia: a Economia da Cultura. Assim, pode-se dizer que 
o primeiro dado pesquisado foi o processo de desenvolvimento dos termos da Eco-
nomia Criativa e Economia da Cultura, afim de estebelecer uma decisão de recorte 
do tema do trabalho. Essa pesquisa foi feita majoritariamente pelo Atlas Econômico 
da Cultura Brasíleira, websites do Ministério da Cultura e Secretaria da Cultura - to-
dos disponíveis online. A partir desta pesquisa uma linha de raciocínio foi construída 
no caminho de um recorte geográfico (quanto ao DF) e um político (quanto à área 
da cultura exclusivamente, não abrangendo a economia criativa). Essa estratégia foi 
crucial para o desenvolvimento do projeto garantindo que seria possível atingir um 
alto nível de propriedade  sobre o assunto e de efetividade da solução planejada.  
 
 Após essa ação, as pesquisas bibliográficas seguiram em busca do enten-
dimento de pormenores do Sistema de Cultura do DF:  as próprias Instruções Nor-
mativas, Leis, Decretos, Portarias, Planos de Apoio, Projetos Culturais, Programas 
Nacionais e Distritais de apoio à cultura, bem como a retomada histórica e o contexto 
político da elaboração de todos esses mecanismos. Dessa vez as fontes mais utili-
zadas foram o próprio site da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, da Secretaria da 
Cultura, da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Orgânica da Cultura, e muitos outros. A 
linguagem desses documentos não são simplórias e foi uma fase muito complicada 
da pesquisa, além dos mecanismos políticos muitas vezes aparecerem de forma con-
fusa. Assim, foi feita uma busca por vídeos explicativos que tivessem uma linguagem 
mais acessível, e foi muito bem sucedida - o que de certa forma corrobora para a re-
levância do projeto uma vez que ele visa tornar os mecanismos mais acessíveis aos 
produtores culturais. Ademais, foi feito um acompanhamento dos  fóruns de conversa 
do grupo de facebook da Secult. As últimas resoluções políticas sobre o tema são do 
mesmo mês em que o projeto está sendo desenvolvido. Por isso, uma estratégia inte-
ressante foi essa aproximação dos agentes culturais para acompanhar em tempo real 
suas reações e feedbacks. 

Capítulo 4
Geração de Alternativas
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 Em seguida, ainda como uma pesquisa bibliográfica, foi feita uma busca por 
plataformas de divulgação de editais - não apenas da cultura - com intuito de apurar 
a visão para elementos gráficos, de interface e navegação que oferecessem bom fun-
cionamento à essas plataformas. Além da experiência das próprias “Landing Pages” e 
“Home Pages”, a pesquisadora se inscreveu em várias desses website para observar 
a interação a partir de diferentes níveis. Algumas das plataformas que mais colabo-
raram com o desenvolvimento desse olhar focado foram o  Salic, o “Canal Contem-
porâneo” e o “Prosas”. Este último não se restringe apenas à projetos culturais, mas 
também sociais, ambientais, de saúde, entre outros; por isso, apresenta um sistema 
mais complexo e foi um campo de pesquisa extremamente fértil para o trabalho. 
de criação do questionário por si só já foi uma prática interessante, pois sistematizou 
informações valiosas que posteriormente foram canalizadas principalmente para o 
desenvolvimento da sessão de feedbacks que a plataforma se propôs a ter. 

BRAINSTORMS
 
 Os processos de Brainstorm dão aos projetos maior profundidade e abran-
gência. Sem avaliar livremente o máximo de ideias possíveis antes de fazer esolhas 
dentro de um projeto, o mesmo tende a não apresentar uma solução inovadora ou qui-
çá satisfatória. É extremamente importante respeitar o momento de “Sonho” - como 
descreveria a metodologia Dragon Dreaming - para que esse sonho nos aponte pos-
síveis caminhhos que ainda não estamos vendo. Nesse sentido, foram aplicados três 
processos de Brainstorm neste projeto:  sobre o funcionamento do website como um 
todo, sobre o nome e sobre a identidade da marca.

Quadro 6 - Brainstorm sobre o escopo do projeto.

Fonte: elaborado pela autora



51

Quadro 7 - Brainstorm sobre a noemação do portal.

Quadro 8 - Brainstorm da Logo 

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora
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MOOD BOARDS

 Outra ferramenta empenhada na etapa de Geração de Alternativas foram os 
Quadros Semânticos /  Visuais / de Estilo. Esse exercício é importante por, mais uma 
vez, abrir o olhar da designer, porém agora, de uma forma gráfica. Formas, cores, tex-
turas, contrastes, tipografias e vários outros elementos visuais começam a se impreg-
nar de significados mais próximos ao escopo do projeto. Ou seja, é uma ferramenta 
de pesquisa focada em ressignificar o mundo à nossa volta, com intuito de criar/trans-
fomar e atribuí-lo de significado próprio. 

 Uma característica interessante que essa etapa da criação trouxe para o proje-
to foi a aproximação do mesmo ao ambiente econômico bancário e suas expressões 
visuais. Durante essa pesquisa a ideia de que a plataforma seria como uma conta 
bancária da cultura veio à tona. Concomitantemente, a percepção de que a moeda de 
valor dessa conta seria então o diálogo. 

Figura 8 - Mood Board de Logos

Fonte: elaborado pela autora
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BRANDING

 Branding é uma ferramenta advinda da área de Comunicação e Marketing e 
trata-se de um processo de gestão de uma marca, abrangendo desde seu lançamento 
até as ações cotidianas da mesma no mercado. No Branding, o profissional de marke-
ting construirá o valor da marca, pensando detalhadamente na percepção que o con-
sumidor tem para criar uma boa estratégia de inserção e mantenimento da marca no 
mercado. É importante lembrar, também, que o termo marca se refere não somente 
à identidade visual, mas a identidade assumida por uma empresa como um todo no 
mercado, através do cuidado à cada um dos detalhes que a compôe - nome, logo, cor, 
tipografia, grid, formato,  público-alvo, missão, conceito, design de serviço, estratégia 
de divulgação, entre outros.
 
PROCESSO LINEAR DE CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA MARCA:

 Stakeholders

 Termo cunhado na década de 70 no mercado americano pelo filósofo e econo-
mista R. Edward Freeman que diz respeito a um modelo de gestão empresarial. Este 
modelo se propunha a observar principalmente a importância das relações públicas 
para o bom funcionamento de uma empresa, e se dedicava a criar sistemas de me-
diação dos interesses das partes envolvidas dentro da mesma. Uma vez entendida a 
origem do termo, podemos definí-lo dentro da área de estudo de Branding como refe-
rente àquelas pessoas que participam e que podem influenciar a imagem da marca, 
desde o público até funcionários, acionistas, e todos os outros cargos internos ou que 
inter-relacionam com determinada empresa em alguma escala. 
 
 Os stakeholders da Conta Cultura estão listados abaixo e foram colocados 
em ordem de relevância, sendo o primeiro o mais importante para o funcionamento 
da mesma. É importante a organização dessa maneira para que as ações estratégi-
cas possam ser também organizadas de acordo com o tamanho do impacto de suas 
consequências e sua urgência/necessidade. A partir daí questões como cronograma, 
orçamento, e muitas outras podem ser também organizadas por relevância.

Capítulo 5
A Conta Cultura
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 Os stakeholders mapeados para o portal Conta Cultura são, em ordem de re-
levância, produtores culturais e artistas, órgãos proponentes (públicos e privados), 
fornecedores de Material (indústria e comércio - manufatura) e cidadãos.

 Pontos de Contato

 Os pontos de Contato da marca são aqueles pontos que serão vistos da empre-
sa, quando vistas num primeiro contato. Ou seja, exprime sobre a materialização da 
ideia - como ela estará disposta para aqueles que com ela interagem em um primeiro 
nível, mais superficial. Os pontos de contato podem ser descritos em três grupos prin-
cipais. São eles: pontos de contato visuais (identidade visual, ambiente, comunicação 
em rede sociais, etc); pontos de contato verbais (nome da marca, slogan, vocábulário, 
etc); e pontos de contato experienciais (visual + verbal, agregando mais valor à experi-
ência, criando boas memórias quanto à detalhes como os sons ambientes, os odores, 
aromas, texturas, iluminação do ambiente, etc). No caso do portal idealizado por este 
trabalho, serão investidos principalmente recursos que reforcem os pontos de contato 
visuais e verbais.

 Linguagem de Marca

 Para gerir a construção dos Pontos de contato já delimitados é que existe a 
ferramenta da Linguagem de Marca. A forma como essa a identidade irá de manifestar 
dentro do mercado será definida pelo estabelecimento de padrões que se repetem e 
ressignificam a marca, para a linguagem visual, verbal e experiencial.

 Gestão e Posicionamento

 A Gestão , por fim, faz juz ao processo de manutenção dos elementos citados 
acima - Stakeholders, Pontos de Contato e Linguagem de marca; para que a marca 
continue seguindo por um caminho planejado e estratégico de acordo com seus ob-
jetivos. É com a aplicação desse processo de gestão que se cria o Posicionamento 
da marca. Portanto, o processo de Branding não é apenas o uso dessas ferramentas 
visando a criação da marca, mas principalmente visando sua existência à longo prazo. 
Para isso, são definidos os diferenciais, os valores e a cultura da marca. 
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ANÁLISE SWOT

 A análise SWOT é uma ferramenta de gestão e planejamento estratégico utili-
zada para fazer análise de cenários, mapeando as forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças existentes no mercado à determinado projeto. Assim, avalia internamente 
e externamente a ideia, prevendo as situações mais prováveis na inserção do novo 
negócio no mercado. O portal Conta Cultura têm como missão a quebra de paradigma 
do pensamento colaborativo, e é uma iniciativa capaz de transformar profundamente 
o mercado em que se insere, trazendo inovação para os sitemas de apoio à cultura. A 
análise SWOT foi importante no sentido de prever a entrada do portal no mercado.

CONCEITUAÇÃO

 O projeto culminará na criação de uma plataforma para divulgação de editais 
de fomento à cultura, e de pesquisa de satisfação dos agentes culturais quanto aos 
trâmites atuais. Os editais serão atualizados pelos órgãos proponentes, que tem in-
teresse de utilizar a ferramenta tanto para uma pesquisa de satisfação como para 
própria divulgação. Com os editais listados na plataforma, o usuário (produtor cultural 
ou prononente/elaborador) poderá dar feedbacks positivos e evolutivos para cada edi-
tal lançado. O aplicativo apresenta um sistema de questionário e de ranking, e gera 

Quadro 9- Análise Swot

Fonte: elaborada pela autora
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elementos gráficos a partir das respostas dos usuários e seus perfis. Com isso, espe-
ra-se criar espaço para que uma rede de produtores culturais possa interagir com a 
rede de proponentes / elaboradores de editais.

 Representa uma mudança no paradigma e no modelo de negócio do serviço de 
financiamento cultural no brasil e do mercado da cultura nacional como um todo (que 
é intrinsecamente promovido pela comunidade e para a comunidade - proponentes 
de editais e produtores culturais). Promovendo uma maior interação entre as partes 
envolvidas, o aplicativo gera um espaço para divulgação e captação tanto de recur-
sos financeiros, humanos e materiais. Essa quebra na rigidez na relação com uma 
notável abertura para debate está em concordância com o rumo desse segmento da 
Economia, como explícito com a publicação da mais nova lei condicionante da cultura 
(Lei Orgânica da Cultura). Assim como a plataforma, a LOC estimula a colaborativi-
dade e a interdisciplinaridade na criação de ferramentas em prol do sistema de apoio 
à cultura. A estratégia utilizada para elaboração da LOC foi a de de realizar eventos 
entitulados “Diálogos Culturais” para que as mudanças propostas fossem medidas de 
forma colaborativa. Da mesma forma, a plataforma será um espaço aberto de trocas 
livres e estimuladas pela interação e geração de conhecimento, mercado, e políticas 
de mercado. E acredita verdadeiramente no poder de co-criação dos usuários. 
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NAMING

 O nome escolhido para a plataforma faz alusão aos objetivos inerentes à marca 
com uma abordagem criativa e com três desdobramentos: “Conta Cultura”, num pri-
meiro contato, tende a remeter aos movimentos de contra-cultura dos anos 60. Com a 
aproximação imagética à esse período histórico, a marca se firma vanguardista e com 
finalidade de democratização da cultura e dos sistemas de apoio. Em segundo lugar, 
corrobora ao ideal de financiamento inerente à palavra “Conta” (substantivo), pois for-
talece a ideia de que o usuário está acessando um local onde existem recursos finan-
ceiros. A terceira abordagem, mais sutil, foi trabalhada principalmente na marca; mas 
frente ao público-alvo (pessoas criativas, agentes da indústria cultural) espera deixar 
subentendido também o valor do diálogo, expressado pelo verbo “contar”, usado no 
imperativo, estimulando os agentes culturais a se comunicarem e contarem uns com 
os outros para mover o sistema em que essa atividade está inserida.

APRESENTAÇÃO

 

Capítulo 6
Identidade Visual da Marca

Figura 9 - Apresentação da Marca

Fonte: elaborada pela autora
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 Esta é a marca do portal da Conta Cultura. Ela tem como elemento central do 
seu símbolo um balão de diálogo representando a característica que garante o dife-
rencial do portal: a interação ideológica entre os agentes culturais, revelando seu perfil 
de colaboratividade além da função básica de divulgação. Além disso, apresenta um 
elemento gráfico que denota um volume, inspirado no formato de uma moeda, deixan-
do ainda mais claro a natureza de troca do portal.

 A marca pode ocorrer em duas versões: uma horizontel, de uso preferencial, e 
outra vertical. O uso da versão vertical será indicado somente nas situações em que 
a versão preferencial apresentar dificuldades.

ESQUEMA CROMÁTICO

  As cores empregadas na identificação da Conta Cultura são dois tons 
de cinza - um aplicado à logo e o outro à assinatura. A razão por trás desta escolha, 
incomum entre à concorrência, foi a quantidade de cores já contidas no conteúdo cul-
tural. À partir das pesquisas, pode-se observar que a predominância de cores fortes 
nos portais de divulgação de temas ligados à cultura é altíssima. Além disso, a maior 
parte das marcas também se alinha à essa característica e abusa do uso de cores. 
Uma estratégia deste portal visando se apresentar como uma plataforma realmente 
colaborativa é deixar com que as cores sejam garantidas pelos conteúdos do próprio 
usuário, por isso primou pela identidade marcada pelas cores cinzas. Espera, desta 
maneira, se destacar da concorrência exatamente por deixá-la mais neutra, valorizan-
do acima de tudo o conteúdo veiculado na página.

 Por outro lado, as cores auxiliares são amarelo num tom de ouro, agregando  a 
idéia de valorização e monetização da cultura; e azul oferecendo um caráter inovador 
e ao mesmo tempo limpo. As cores auxiliares foram escolhidas no sentido de trazer 
mais vida aos detalhes do portal. Devem ser utilizadas para elementos gráficos auxi-
liares, que ocupem pequenas áreas; ou para planos de fundo em infográficos especí-
ficos, em áreas distantes de onde o conteúdo fotográfico e audiovisual seja veiculado. 
Um recurso estético pode ser aplicado à esses detalhes que são as listras brancas. 
Esse recurso corrobora com a identificação gráfica da moeda, e pode ser utilizada em 
formatos distintos da logo, não necessariamente circulares.

 A fidelidade na reprodução das cores é um item fundamental para garantir a 
consistência da imagem corporativa. À princípio, o produto será veiculado apenas em 
plataformas online e impressas, por isso as cores foram especificadas em escala RGB 



59

e CMYK. Caso a reprodução seja feita em materiais distintos como por exemplo metal, 
madeira, película adesiva, etc; a fidelidade da tonalidade deve ser verificada com a 
escala Pantone Formula Guide.

ESQUEMA TIPOGRÁFICO

	 A	família	tipográfica	escolhida	para	Identidade	Visual	da	Conta	Cultura	foi	a	LFT	
Etica	Compressed	na	versão	Bold,	uma	tipografia	moderna	e	com	um	bom	grau	de	forma-
lidade,	além	de	ser	uma	tipografia	marcante,	por	sua	personalidade	forte.	Na	marca	prin-
cipal, foi utilizado um espaçamento entre as letras de valor 20, e este é o único lugar na 
qual	deve	ser	utilizada	com	esse	recurso.	O	uso	desta	tipografia	também	está	previsto	para	
aplicações em pequenos textos ao longo do portal (de preferência utilizados no interior do 
balão de fala, que é o símbolo do portal).

	 O	texto	corrido	do	website	será	todo	escrito	com	a	família	tipográfica	Roboto,	por	
sua boa legibilidade em variados formatos. Futuramente, se o portal apresentar uma ver-
são	de	aplicativo	para	mobile,	já	está	segura	fazendo	uso	dessa	tipografia.	Além	disso,	sua	
característica leve e moderna corroboram para a identidade da marca. Pode ser utilizada 
em	todas	suas	variações:	Light,	Regular,	Medium	e	Bold..

Figura 10 - Esquema Cromático

Figura 11 - Painel de Referência Cromática

Fonte: elaborado pela autora

Fonte: elaborado pela autora
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GRID

 O Grid, ou Diagrama da Marca, garante que a mesma não sofra deformações 
em suas aplicações. O módulo foi construído à partir do elemento gráfico-textual da 
letra “a” na tipografia LFT Compressed Bold da marca. As medidas ao redor dos ele-
mentos devem ser respeitadas para que a identidade se mantenha. Os retângulos em 
azul representam metade do módulo (seja na vertical ou na horizontal)

TIPOGRAFIA PREFERENCIAL:  LFT Etica Compressed Bold
Utilizada na marca e em textos curtos de maior relevância

abcdefghijklmnopqrstuvxwy-
z1234567890!@#$%ˆ&*()<>?:”{}|_+

TIPOGRAFIA AUXILIAR: Roboto Light, Regular, Medium e Bold.
Utilizada em textos corridos, adequando as variações à relevância do conteúdo

abcdefghijklmnopqrstuvxwy-
z1234567890!@#$%ˆ&*()<>?:”{}|_+

abcdefghijklmnopqrstuvxwy-
z1234567890!@#$%ˆ&*()<>?:”{}|_+

abcdefghijklmnopqrstuvxwy-
z1234567890!@#$%ˆ&*()<>?:”{}|_+

abcdefghijklmnopqrstuvxwy-
z1234567890!@#$%ˆ&*()<>?:”{}|_+
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 O Grid da marca busca criar regras não apenas destinadas aos espaços inter-
nos mas também é utilizadas para definir a área que deve ser mantida em branco ao 
redor da mesma, para que sua leitura não seja prejudicada. À isso chamamos de Área 
de Respiro, e no caso da Conta Cultura, o módulo utilizado como medida foi o mesmo 
criado para medir o grid interno.

Figura 12 - Grid da Marca

Fonte: elaborado pela autora

Figura 13 - Área de Respiro da Marca

Fonte: elaborado pela autora
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Capítulo 6
UX Design - Design Centrado no Usuário

A FERRAMENTA  

 Construída em 5 planos, a ferramenta desenvolvida por James Garret fornece 
uma estrutura conceitual para solucionar problemáticas relativas à perspectiva da ex-
periência do usuário. 

 Em cada um dos planos - Estratégia, Escopo, Estrutura, Esqueleto e Superfície 
- o projeto caminha da abstração à concretude. Cada um dos planos possui uma divi-
são de abordagem que sintetiza diferentes ferramentas: uma relativa à funcionalidade 
e outra ao conteúdo. 

 O designer deve começar a construir o produto do plano mais abaixo até o mais 
acima, garantindo que os elementos fundamentais estejam listados, e pouco a pouco 
sejam traduzidos graficamente. Apesar de apresentar essa ordem ideal de desenvol-
vimento, as fases não devem findar antes da fase seguinte começar, mas sim antes 
da fase seguinte terminar. 

 Dessa forma, o tempo para reconhecer algumas necessidades que não tenham 
sido consideradas numa primeira vista é respeitado, e ao mesmo tempo dão ao pro-
jetista um prazo para findar cada fase, ajudando-o a mover adiante com segurança. 
Essas questões podem ser melhor compreendidas com alguns infográficos retirados 
do livro “Elementos da Experiência do Usuário” e apresentados abaixo:

Figura 14 - Interação entre as etapas de produção do Design Centrado no Usuário

Fonte: (GARRET. 2002)
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1º plano: ESTRATÉGIA 

 O primeiro plano é aquele responsável pela fundamentação do site. Ou seja, é 
utilizado para mapear, pelo lado do conteúdo os Objetivos do Produto; e pelo lado da 
funcionalidade as Necessidades dos Usuários. A função desse plano é entender o que 
os usuários buscam e conseguir criar uma harmonização com a missão do produto, 
criando a base estrutural do site. 

2º plano: ESCOPO

 Pela abordagem da funcionalidade, o plano do Escopo têm a função de traduzir 
tudo aquilo que foi levantado no plano da Estratégia em Especificações Funcionais, 
criando um conjunto de características alinhadas aos princípios fundamentais do pro-
jeto. Já pela abordagem da informação, o escopo define quais são os Requisitos do 
Conteúdo, preparando o projeto para entrar na fase de estruturação.

3º plano: ESTRUTURA

 Ao definir como o sistema se comportará em resposta às ações do usuário (ou 
seja, o Design da Interação), dá-se estrutura para o Escopo pelo lado da funciona-
lidade. Já pela abordagem informacional, a ferramenta de estruturação do projeto é 
chamada de “Arquitetura da Informação”, e responsável pelos arranjos entre os ele-
mentos gráficos utilizados no espaço devido.

4º plano: ESQUELETO

 O plano do Esqueleto, pela primeira vez, se dividirá em três ferramentas, pois 
uma delas é utilizada tanto para definir aspectos funcionais quanto informativos do 
esqueleto. Pela abordagem do conteúdo é chamada de de “Design da Informação” e 
visa facilitar o entendimento da informação, através de como o mesmo se apresenta. 
A mesma estratégia empregada no raciocínio da funcionalidade é chamada de “De-
sign de Interface” e é responsável por arranjar os elementos da interface de forma 
que facilite aos usuários que lidem com a funcionalidade do sistema. Além dessas, o 
plano do Esqueleto se empenha a desenvolver o “Design da Navegação”, planejando 
as movimentações possíveis dos usuários entre as telas do produto. 

5º plano: SUPERFÍCIE
 
 Após o planejamento do Esqueleto, o projeto entra já no plano da Superficie, 
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que sintetizará todos esses levantamento em aspectos gráficos. É nesse plano que se 
pensa toda a identidade visual do produto. Por isso, o 5º e último plano será mostrado 
juntamente ao resultado, no próximo capítulo.

 Todo o processo utilizou-se de ferramentas estratégicas que foram completa-
das passo-a-passo. A autora as realizou utilizando papel post-it colados à um papel 
de gramatura alta. Esses diagramas feito à mão estão listados no apêndice do rela-
tório. Além disso, dois infográficos principais foram criados e são expostos a seguir, à 
respeito, respectivamente, do Design de Interação e da Arquitetura da Informação do 
portal.

Figura 15 - Design de Interação do Portal

Fonte: elaborado pela autora
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Fonte: elaborado pela autora

Figura 16: Arquitetura da Informação do Portal
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Capítulo 6
Resultado
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IDENTIDADE VISUAL

 Assim como a marca Conta Cultura, o portal Conta Cultura também possui 
alguns padrões gráficos que corroboram na criação de uma Identidade Visual forte e 
marcante, que consiga cativar o usuário e manter-se viva em sua memória, de forma 
que possa ser recordado por suas qualidades e recomendado de pessoa a pessoa. 
Pensando nisso, estabelece-se algumas regras gráficas que se aplicam à todas as 
telas que forem criadas posteriormente, garantindo a manutenção dessa identidade 
de imagem. 

 FORMATO E GRID

 A primeira delas é em relação ao formato e grid das telas. Pensando na am-
pla utilização e democratização do portal, o formato escolhido foi o mais comumente 
utilizado, com 1366 pixels de largura e 768 pixels de altura. Como a rolagem da pá-
gina na vertical é livre, em alguns momentos a altura pode ser excedida. Já a largura 
permanece fixa invariávelmente. O Grid escolhido foi o de 12 colunas, ampliando as 
possibilidades de diagramação do portal.

  ESQUEMA TIPOGRÁFICO

 O esquema tipográfico do portal segue a identidade visual da marca, que já 
conta com uma família tipgráfica marcante que é a LFT Etica Compressed. Para com-
por, foi escolhida a tipografia Roboto por seu caráter simples, discreto e moderno. 
Mais detalhes sobre a utilização da tipografia estão no infográfico da Figura X.

Figura 17 - Formato e Grid de uma Página do Portal

Fonte: elaborado pela autora
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Figura 18 - Esquema Tipográfico do Portal

Fonte: elaborado pela autora

 ICONOGRAFIA

 Outro item desenvolvido visando a criação e firmação de uma identidade visual 
forte e cativante foi o sistema iconográfico do portal. Os ícones criados apresentam 
dimensão de 46 x 46 pixels, e revelam informações do ranking a respeito dos editais, 
classificando-os segundo três categorias: melhores premiações, melhores critérios de 
avaliação e melhores descrições técnicas. Os ícones buscam representar uma me-
dalha, mais uma vez remetendo à estética da moeda, agregando valor à informação 
veiculada. No caso, agrega valor à votação e, principalmente, aos editais votados, 
uma vez que se localizam junto à eles conferindo-lhes o título conquistado e chaman-
do atenção para o mesmo.

Figura 19 - Esquema Iconográfico do Portal

Fonte: elaborado pela autora
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Figura 20 - Home Page 
Fonte: elaborado pela autora

HOME PAGE
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FEED DE 
EDITAIS

Figura 20 - Feed de Editais 
Fonte: elaborado pela autora
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FEED DE 
PROJETOS

Figura 22 - Feed de Projetos 
Fonte: elaborado pela autora
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CONCLUSÃO
 
 O projeto representa o início de uma jornada e da construção de um paradigma 
de colaboratividade para o sistema de financiamento de projetos do Distrito Federal. 
Acontece num momento e num local muito propícios para tal, afinal a região aos pou-
cos atinge sua maturidade cultural e entra no circuito de produção cultural do país 
cada vez mais. Além disso, a proximidade com o sistema legislativo acaba dotando as 
iniciativas de exercer influência política forte. O trecho seguinte, retirado do Anuário do 
DF, demonstra a relevância do tema para atualidade: 

A economia cultural faz parte da economia nova, como se convencionou cha-

mar a economia criativa e da informação. As regras da economia clássica não 

se aplicam aqui, uma vez que o poder criativo é mais valoroso que o capital 

investido. Uma boa ideia pode render muito mais frutos que um investimento 

caríssimo, tanto que a economia criativa foi um dos únicos setores poupados 

pelas últimas crises financeiras globais. [...] As formas de expressão cultural 

de Brasília estão entre os maiores bens da cidade. E essa cultura pode ser 

uma alavanca não só para a afirmação da identidade brasiliense, mas para 

o desenvolvimento econômico e social da região, criando empregos e renda, 

circulação de bens e serviços. A economia criativa é um fenômeno no qual os 

especialistas estão de olho em todo o mundo, e Brasília desponta como um 

dos locais mais férteis para esse tipo de investimento. (ANUÁRIO DO DF, s.d.)

 Ainda assim, esta é apenas uma primeira versão do projeto. Com mais tempo 
e recurso, poderia unir um grupo de produtores afim de colaborar para a pesquisa, 
e aplicar muito mais ferramentas do Designt Thinking, Design de Serviços, Design 
Gráfico, Web e outras áreas. Para efeito deste relatório foi incluída apenas a página 
principal do projeto. Posteriormente, serão desenvolvidas outras telas do portal. Des-
sa maneira, o projeto visa descobrir outros pontos de atuação para co-criar melhorias 
para o sistema em si, que por sua vez gera melhorias para a economia e para a cul-
tura, gerando melhorias para a educação e sociedade como um todo. Também é uma 
pesquisa que pode se expandir para além da territorialidade do Distrito Federal, e para 
além do sistema de financiamento da Cultura, podendo chegar à Educação, Saúde, 
entre outros. 
 
 Acima de tudo, o projeto trabalhou em prol da criação do paradigma de pensa-
mento colaborativo e demonstrou a força da interação com os usuários na manuten-
ção dos direitos e amparos legislativos e na construção de sistemas tecnológicos de 
amparo à nichos econômicos, como o da cultura.
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