
lab 
de economia criativa

em aracaju
proposta para concurso de
criatividade e inovação na 
gestão pública municipal

aracaju-se, maio de 2019



o projeto

O multiespaço se propõe num formato LAB, 
com foco no intercâmbio de conhecimento, 
formação de alta qualidade e fortalecimento 
de cenário da indústria criativa já existente 
através de atividades como cursos fixos e 
livres, palestras, feira maker, exposições, 
dentre outros.   

O projeto tem como proposta a criação de um 
espaço de Economia Criativa fazendo 
adaptação de edificação já existente da 
Prefeitura de Aracaju.  

DEFINIÇÃO DE ÁREAS DA

ECONOMIA
CRIATIVA:
CONSUMO (Design, Arquitetura, Moda e Publicidade & Marketing)

MÍDIAS (Editorial e Audiovisual)

CULTURA (Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e Expressões Culturais)

TECNOLOGIA (P&D, Biotecnologia e TIC)

A Indústia 
Criativa

totalizou 
R$171,5 bilhões

 em 2017 
(Dados: FIRJAN) 



- desenvolver a cultura empreendedora no 
aracajuano;

- proporcionar capacitação de alta qualidade 
criando replicadores locais;
- empoderar e capacitar os gestores já 
integrantes das instituições envolvidas 
buscando a exceclência com destaque 
nacional;
- formar multiartistas com capacidade 
empreendedora.

- fortalecer marcas e empreendedores locais já 
existentes;

objetivos

instituições envolvidas
INTERNAS: 

Sebrae +

EXTERNAS:
Gambiarra +

Google +

Fundat + 

Escola de Artes Valdice Teles + 
Funcaju + 

CO
MO

 ?



desenvolvmento de 
tipos de inteligência:

3crítica
colaborativa
criativa

lab

participam das atividades
apenas os integrantes 
registrados no Mapa!

olha a estratégia:

criação de app
com moeda interna para uso 

dos integrantes do Mapa!
Cada empreendedor possui um

perfil simples que diz o que ele:
OFERECE e o que ele PRECISA. 

As moedas vão sendo acumuladas
nas suas contas a partir do que
tenham a oferecer de trabalho.  

Com as moedas na sua conta ele 
pode usufruir de uma série de

 benefícios como ingressos para 
shows/peças, horas de coworking, 

cursos e oficinas, assim como a
compra de produtos e serviços de

outros usuários cadastrados no app.



o espaço

coworking
espaço para trabalho,
reuniões, café e wifii

salas multiuso

estúdio de foto e vídeo

biblioteca 

para palestras, oficinas
exposições e cursos

para aulas práticas, uso
do estúdio para trabalho

livros de arte, negócios,
tecnologia, arquitetura

CAPACITAÇÃO: 
- videomaker/editor de vídeo
- roadie
- técnico de som
- técnico de luz
- fotógrafo
- ilustrador
- cadista
- maquiador
- figurinista
- designer de mobiliário

aulas



ECONOMIA
CRIATIVA

ISABELE RIBEIRO
79 99146-6806
79 3021-1680

beleribeiro@hotmail.com
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