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Introdução 

Dia 29 de outubro, às 10h, a Casa da Preta – sede do Instituto Feira Preta, recebeu o 

Professor Dr. Juarez Xavier e Murilo Farah para a oficina aberta de Economia Criativa e 

Crowdfunding.  

Juarez, criador do Grupo Neocriativa – Núcleo de Estudos e Observação em Economia 

Criativa do Departamento de Comunicação Social da Unesp, abriu a oficina com o conceito 

de Economia Criativa em grupos subalternos, destacando seu trabalho de pesquisa em 

Bauru, que toma por base o estudo dessa economia no candomblé, capoeira e escolas de 

samba. 

No segundo momento, a fala ficou por conta de Murilo Farah, fundador do site 

Benfeitoria.com. Murilo trouxe um panorama sobre o Crowdfunding – doação colaborativa, 

sua finalidade, impactos na sociedade de hoje e repercussão no Brasil e outras partes do 

mundo, além de sua experiência com a Benfeitoria. 

A oficina se encerrou com uma roda de conversa em que os participantes expuseram suas 

dúvidas e compartilharam suas ideias. 
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Economia Criativa 

Os arranjos produtivos de cultura – universo afro-descendente  

Criatividade, inovação e criação são as premissas para a realização de um projeto viável e 

até mesmo rentável. Ideias bem articuladas podem ser o carro-chefe de um grande negócio. 

Hoje, empresas e instituições apostam suas fichas em boas ideias, como motivador para 

impulsionar uma economia. 

Juarez Xavier, convidado para a oficina de Economia Colaborativa, abriu, com o grupo 

presente, a sua experiência de trabalho em pesquisas sobre a economia criativa nos 

terreiros de candomblé, capoeira e escolas de samba. Segundo Juarez, a economia mais a 

cultura, mais a apropriação da tecnologia, resulta no chamado economia criativa. O cuidado 

a estabelecer é a articulação em rede com outros grupos e pessoas para que o projeto 

ganhe força e se dissemine. 

A fala de Juarez se voltou para três aspectos da Economia Criativa. São eles: o conceito 

universal, sistema de arranjo local e esses dois aspectos dentro da singularidade do 

universo afro-descendente.  

 Conceito Universal: economia que se baseia na produção da cultura da inteligência 

criativa que gerem fonte de renda. 

 Sistema de arranjo produtivo local: São grupos que desenvolvem produção 

criativa em rede. A escola de samba é um exemplo, pois desenvolve um trabalho 

criativo nas culturas urbanas. 

 Singularidade no Universo Afro-descendente: Três aspectos: candomblé, 

capoeira e escolas de samba. 

Juarez trouxe para o grupo o conceito de “Linha de Corte”, que sugere uma sociedade 

global e pequenos grupos individuais que vivem nesse plano geral. Ele diz sobre três 

aspectos citados acima, candomblé, capoeira e escolas de samba. Esses grupos possuem 

a criatividade, a técnica, mas carecem no poder de conexão e disseminação, assim não 

conseguem sustentá-lo, pois não há geração de renda. Outras características que 

compõem a sustentabilidade desses grupos são a oralidade, ancestralidade e a 

simultaneidade. Entenda: 

 Oralidade: Esses grupos preservam tradições antigas através da oralidade. 

 Ancestralidade: Não se faz distinção entre idade e gênero. 
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 Simultaneidade: O indivíduo pertence às duas sociedades – global e específica. 

Exemplo: está na vida social e no candomblé. 

Como criar projetos criativos que gerem renda? 

Juarez levou para o grupo o que se pode chamar de primeiro passo para se pensar em um 

projeto que atenda as necessidades da sua comunidade e, também, as necessidades do 

proponente deste projeto.  

Qual o potencial dessa comunidade, o que ela carece, o que ela oferece? Essas perguntas 

podem ser feitas olhando para os seguintes cenários: Patrimônio Histórico (cadeia do 

turismo, festas populares, festas religiosas etc), Artes (plásticas, urbanas, cênica, dança, 

música etc), Design Funcional (games, arquitetura, tecnologias sociais e instrumentos 

sociais) e Mídias (impressas, eletrônicas, digitais e radicais). A partir desses conceitos, a 

população pode pensar em como desenvolver projetos criativos que gerem renda. 

A tecnologia é a um atributo primordial para a sociedade de hoje. Lançar mão dessa 

ferramenta em prol do projeto desenvolvido garante maior articulação. A visão das 

tecnologias inseridas nas comunidades subalternas parte do conceito de “Cenário Global”, 

desenvolvido pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, em quatro categorias: Familiaridade 

tecnológica (possibiliade de colocar a tecnologia de ponta em grupos subalternos), Motor 

Único (investimentos e infra-estrutura), Convergência de momentos (redes sociais) e 

Cognoscibilidade do planeta (possibilidade de conhecer o planeta de forma extensiva e 

intensiva). A cultura pode se apropriar da tecnologia para desenvolver produtos, serviços e 

sistemas culturais que gerem renda, inclusão e emprego. 

Como fazer essa articulação? 

A oficina de Economia Criativa deu a perspectiva de que um projeto bem idealizado e 

articulado fomenta a cultura local e pode gerar renda. Mas como conseguir trabalhar em 

rede? Somente conectando os projetos haverá políticas públicas e, sem elas, não haverá 

projeto criativo. A solução que Juarez deu para o grupo foi a seguinte: 

Planejamento Estratégico 

 Estado Geral de Arte (entender o que é, onde está localizado, quais são as políticas 

públicas que estão ligadas etc.)  

 Diagnóstico (precisa-se entender a legislação de negócios sociais, quais os pontos 

fortes, pontos fracos etc.)  
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  Plano de Ação (entender gestão de projetos, gestão de recursos, gestão de 

pessoas)  

 Logística de Execução (pensar e executar o projeto)  

 Mensuração dos Resultados (quantas pessoas o projeto mobiliza? Qual o papel 

desse projeto na comunidade?) 

Cadeias Criativas Culturais 

Em resumo ao que se foi falado nesta oficina, as cadeias criativas culturais seguem a 

seguinte ordem: identificação (quais são os projetos culturais inseridos na comunidade), 

Mapeamento (saber onde eles estão) e Conexão (estabelecer a conexão e articulação 

entre esses projetos). 

Crowdfunding 

A segunda parte da oficina foi dedicada ao Crowdfunding, realizada por Murilo Farah, 

idealizador do site de colaboração coletiva Benfeitoria.com. Murilo levou para o grupo um 

panorama geral do pensamento da sociedade de hoje para a nova prática de colaboração. 

Com questões recentes, de impacto global, como a crise financeira e o aquecimento global, 

as pessoas começaram a pensar e reivindicar novos modelos de mercado e financeiro, a 

fim de solucionar esses problemas. Se apropriando da internet como uma tecnologia de 

grande poder de produção e disseminação, o novo pensamento é de interação e 

compartilhamento de idéias, projetos e financiamentos. 

Traduzido, Crowd multidão funding financiamento, ou seja, financiamento pela multidão é 

uma das práticas mais em destaque atualmente e, ainda, a grande promessa para o futuro.  

Diversas vezes, o idealizador de um projeto criativo perde a chance de executá-lo por falta 

de recursos financeiros, o crowdfunding é a solução para a viabilização desse projeto. 

Pessoas, de diversas partes do mundo, podem ter acesso a essa idéia, se identificar, se 

mobilizar e ajudar doando uma quantia, seja grande ou pequena. Um número considerável 

de pessoas doadoras, atingindo a quantia necessária pedida pelo proponente do projeto, há 

a concretização deste. 

Segundo Murilo, para escrever um projeto, o proponente deve seguir a pirâmide mostrada a 

seguir. O seu projeto deve ter relevância e credibilidade para que convença os possíveis 

colaboradores. E o mais importante, ter divulgação. 
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As possibilidades que o crowdfunding oferece para os realizadores de projetos e 

colaboradores são: 

 Tirar riscos do projeto – o proponente terá noção da viabilidade do seu projeto se 

esse for bem aceito pelos colaboradores. Se houver atenção e doação, há também a 

certeza de que, quando concretizado esse projeto, ele será bem quisto 

 Engajamento – o colaborador, ao doar sua quantia, se sente dono do projeto 

 Arrecadar recursos – essa é a possibilidade de conseguir capital para concretização 

de uma ideia. 

Regras Crowdfunding 

O crowdfunding tem muito claro, a política de ganha-ganha, ou seja, se o proponente do 

projeto consegue arrecadar capital para realizar sua ideia, logo, o colaborador tem que 

ganhar algo em troca, de acordo com a quantia doada. Por isso, ao pensar em escrever um 

texto descrevendo sua ideia, deve-se também pensar nas recompensas para os doadores. 

Além dessa questão, o colaborador tem que ter a garantia de que o seu dinheiro será 

utilizado para o determinado fim. Logo: 

1. Todo o processo de crowdfunding acontece online e em tempo real 

2. Para contribuições em dinheiro, é tudo ou nada: se atingir a quantia pedida, há a 

realização do projeto, se o arrecadamento for menor, o dinheiro volta para os 

colaboradores. Isso previne o proponente a garantir o seu projeto e ao doador a se 

precaver em relação ao seu dinheiro 

3. Ha um tempo determinado para o projeto ficar ativo. Se nesse prazo não houver a 

arrecadação, o projeto não será realizado 

 

 

Divulgação 

Relevância Cedibilidade 



8 

 

Plataformas crowdfunding 

Benfeitoria http://www.benfeitoria.com/ 

Cartase.me http://catarse.me/pt 

Incentivador http://www.incentivador.com.br/ 

Motiva.me http://motiva.me/ 

Movere.me http://movere.me/ 

Produrama  http://www.startupbase.net/startup/produrama 
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Juarez Xavier 

 Professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp/Bauru) - disciplina de 

Jornalismo Especializado 

 Coordenador do curso de Jornalismo 

 Coordenador do Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa 

(NeoCriativa) 

Contato: jxavier@faac.unesp.br 

Murilo Farah 

 Gerente jr. Brand Experience na Coca Cola 

 Fundador do Benfeitoria 

Contato:  

Participantes da Oficina 

Adriana Barbosa 

Adriano Jose 

Ana 

Bruna Battys 

Esmeralda  

Fabio Amarante 

JC 

Jean Mello 

Jessica Gonçalves 

Montanha 

Nego Jr. 

Rosyanne Silva 

Vanessa Soares 
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Participantes da Oficina  

Roda de conversa com Murilo Farah e Juarez Xavier 


