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DADOS DO PROJETO: 

 

Nome do projeto: 

 

AGÊNCIA POPULAR DE FOMENTO A CULTURA SOLANO TRINDADE  

 

Data e local da realização: 

 

O Projeto AGÊNCIA POPULAR SOLANO TRINDADE ocorrerá durante o ano de 2011 tendo como 

espaço de referência a sede da ONG União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência e a 

parceria com o projeto Banco Comunitário União Sampaio localizados no Jd. Maria Sampaio – Campo 

limpo. Com isso, disponibilizará de toda sua infra-estrutura para a organização, onde ocorreram às reuniões 

de articulação e mobilização bem como outras atividades necessárias. O projeto também prevê diversas 

ações em espaços culturais da região de Campo Limpo, Capão Redondo e Adjacências com o objetivo de 

sensibilizar e construir parcerias para a execução do projeto. 

  

Tempo de duração: 

 

O Projeto terá duração de 8 (oito) meses de Maio a Dezembro de 2011. 

 

Custo total do projeto: 

 

O Custo total do Projeto será de 21.500,00. 

  

Apresentação do projeto: 

 

A AGÊNCIA POPULAR SOLANO TRINDADE é um empreendimento cultural que vem sendo 

construído por jovens que possuem ações culturais na zona sul de São Paulo e tem como proposta o 

fomento e o fortalecimento da economia da cultura criativa, através do incentivo a produção e difusão da 

cultura popular, criando formas de organização que possibilite a sustentabilidade e auto-produção das 

ações culturais.  

 

Desse modo, a principal ação que queremos com esse projeto é entender mais sobre as relações 

de produção, consumo e comercialização de serviços, produtos e conhecimentos culturais e assim 

contribuir com o desenvolvimento da economia criativa local. Isso ocorrera por meio do mapeamento dos 

produtos e serviços culturais e artísticos existentes na região do Campo Limpo, Capão Redondo e 

adjacências. Potencializando assim a interligação dos produtores ampliando a capacidade de circulação 

destes bens simbólicos e a efetiva relação entre arte, cultura e mercado.  
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O Projeto AGÊNCIA POPULAR SOLANO TRINDADE também utilizara como ferramenta para 

fortalecer a economia da cultura uma Moeda Solidária que terá como objetivo facilitar a troca de serviços 

culturais entre grupos e produtores locais que circularia entre seus membros. Fazendo com que a riqueza 

circule dentro de uma economia local e restrita aos produtos e serviços culturais. Podemos ter uma 

ressonância desta idéia no debate atual do Vale Cultura que pretende injetar recursos públicos destinado 

exclusivamente para a economia cultural. 

 

A força do projeto consiste em inaugurar uma nova lógica de desenvolvimento dentro da periferia 

paulista tendo como norte o campo cultural ainda inexplorado em seu potencial econômico. Contudo, não 

prevemos uma intervenção nos moldes e paradigmas existentes já que a proposta aposta no talento de 

seus produtores e artista, nos novos valores sociais, culturais e econômicos e, principalmente, no trabalho 

em rede como estratégia de sustentabilidade. 

 

No projeto incentivaremos o sistema produtivo cultural solidário, composto, principalmente, pelos 

princípios norteadores do associativismo e cooperativismo. O método solidário produtivo vem ao encontro 

da proposta na medida em que promove a geração de trabalho e renda, articulação em rede dos 

agenciados numa perspectiva multidimensional de sustentabilidade dos empreendimentos coletivos e 

individuais. Portanto os recursos do programa VAI será utilizado para o fortalecimento da organização dos 

grupos e agentes culturais e da economia da cultura.  

 

Histórico do Grupo 

 

 O grupo que esta encaminhando este projeto possui uma grande experiência em atuação com o 

movimento cultural e social, através da realização de varias ações e parcerias na execução de atividades 

culturais, como o incentivo a realização de saraus,(binho, fundão, praçarau, cine samba...) feiras de 

arte,(sociocultural Maria Sampaio, da vila...) shows, apresentações e festas, (100% favela, festa da paz...) 

no ano passado tivemos dois projeto apoiado pelo programam VAI “FUNK CONSCIENTIZA” e o 

“MULHERES PERIFERICAS CANTAM” onde realizamos a gravação de dois CD e apresentações, com o 

objetivo de projetar estes grupos e cantoras no movimento cultural e na economia da cultura.  

 

Além desta articulação o grupo também esta inserido nos movimentos de economia solidaria e 

criativa, construindo ações como um Banco Comunitário União Sampaio, ação que tem como objetivo 

fortalecer a economia local e fomentar empreendimentos solidários, inclusive na área da cultural, através de 

da promoção de créditos em real e na moeda solidaria local “Sampaio”, que tem como objetivo fortalecer a 

economia local, o diferencial desta moeda é que ela é lastreada pelo real, também participamos da rede 

solidaria zona sul, local onde reuni vários empreendedores sociais  da zona sul. 

 

E foi através desta atuação comunitária que o grupo sentiu a necessidade da criação de um 

instrumento que organize e fomente a economia da cultura e criativa local. Sendo assim pensamos na 

criação de uma AGENCIA POPULAR DE FOMENTO A CULTURA SOLANO TRINDADE que tem como 

diferencia uma organização autogestionaria, sem patrão onde as pessoas investem seus trabalhos , por isso 
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acreditamos que a proposta tem potencial para o seu desenvolvimento. Sendo assim é importante salientar 

que as ações prevista neste projeto já estão sendo articulada com os grupos, porem encontramos muitas 

dificuldades pela falta de recursos básicos, para organizar encontros e mesmo produzir a Moeda e matérias 

informativos e poder se dedicar e esta ação e é para construir essa estrutura mínima que estamos 

encaminhado esse projeto de parceria. 

 

Justificativa 

 

Com a ampliação dos investimentos e de políticas públicas voltadas à área cultural, principalmente 

na cultura popular e no acesso aos bens culturais como a proposta do Vale Cultura e os programas Pontos 

de Cultura, as Leis de Incentivo e o próprio programa VAI, entre outras iniciativas, aumentaram a 

possibilidade de vários agentes culturais sobreviverem de sua produção e das comunidades consumirem 

sua própria cultura. Esse processo possibilita cada vez mais que a cultura não seja apenas um instrumento 

de inclusão social, configurando também um dispositivo no desenvolvimento da economia local e nacional.  

 

Na cidade de São Paulo não é diferente, percebemos que a cada dia a periferia vem saindo da 

posição de lugar violento e sem recursos para se tornar um ambiente cheio de expectativas e sonhos. As 

manifestações culturais vêm se enraizando através de um processo de produção e disseminação da cultura 

local, tornando-se assim um instrumento muito importante na diminuição da violência por meio da geração 

de trabalho, renda e lazer, caminhando em direção aos sonhos e expectativas criadas.  

 

Isso é também resultado de um longo investimento das organizações sociais e comunitárias que 

sempre apoiaram as manifestações artísticas locais. Atualmente o Programa VAI e os Pontos de Cultura 

são os principais fomentadores da cultura na periferia, potencializam essa efervescência de produções 

culturais e a criação de um mercado de produtos, serviços e conhecimento. Contudo, percebemos após 

anos de experiência junto deste cenário que as ações permanecem desarticuladas e os serviços, 

equipamentos, produtos e conhecimentos ainda não são compartilhados entre estes produtores e artistas.  

 

Hoje já se consegue identificar alguns espaços públicos e privados utilizados por grupos e 

indivíduos organizados ou independentes, que possibilitam aos artistas da região estrutura para produção, 

exposição e comercialização de seus produtos. Podemos citar os seguintes exemplos: as feiras culturais 

(Santa Teresa, Embu, Jd. Maria Sampaio); lojas que desenvolvem e trabalham com marcas e produções 

comunitárias como 1dasul, Vila Fundão, Afirma; e espaços culturais como saraus, shows, festa típicas, 

teatros, cineclubes. Isso mostra o potencial que existe na produção cultural local e em espaços culturais que 

possibilitam a apresentação e a comercialização de tais produções.  

 

Ao mesmo tempo, vemos na periferia de São Paulo muitos jovens que estão em processo formativo 

nas entidades sociais e comunitárias com o foco cultural, isso vem causando grandes mudanças nas 

relações humanas e novas perspectivas de vida. Porém, esses jovens têm grandes dificuldades em 

conseguir trabalho e ou gerar renda através deste conhecimento adquirido, por exemplo, com a criação de 

vídeo, foto, web ou com a atuação na dramaturgia, entre outros, primeiro por não ter, na maioria dos casos, 
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acesso aos equipamentos necessário, ou, até mesmo, pela dificuldade em receber pelo trabalho gerado. 

Portanto, grande parte do investimento destas entidades se perde e parte destes jovens fica frustrada por 

não dar continuidade ao plano de vida e expectativa gerada pela formação.  

 

Na realidade o que acontece é que todo o processo, desde a produção ao destino final deste 

produto, serviço ou conhecimento é responsabilidade do próprio produtor, o que acaba gerando certo 

desperdício de energia e desânimo.  

 

Foi pensando em formas criativas que contribuam com a solução destas dificuldades que nos 

propomos esta parceria que poderá potencializar as ações que já ocorrem na comunidade, além de 

viabilizar estratégias de fomento à cultura através do fortalecimento da AGÊNCIA POPULAR SOLANO 

TRINDADE. O trabalho da Agência Solano Trindade consiste em facilitar processo de produção tanto no 

que tange outros serviços necessários quanto a produção comercial destes artistas e produtores por meio 

rede local, intermediando as relações de produção e comercialização, potencializando relações com outros 

pontos de culturas do Brasil, e do exterior, levando para fora esta produção cultural tão rica que ocorre nas 

periferias, gerando assim mais trabalho e renda através da cultura. Acreditamos que este suporte por vezes 

técnico, formativo ou de infra-estrutura possibilitará o aumento da produção e do reconhecimento da região, 

também.  

  

Outra razão que faz nos mandar este projeto, é a analise da realidade dos movimentos culturais da 

zona sul, muitos inclusive participantes do programa VAI e que ainda encontram muitas dificuldades para se 

articularem em rede para usufruir tanto de equipamentos e infra-estrutura quanto de conhecimentos e 

serviços. Fortalecer este movimento e pensar sua sustentabilidade se faz necessário para que atuais 

proponentes do VAI possam alcançar vôos maiores, infelizmente, ainda temos uma herança e uma 

perpetuação do individualismo e da competição, fazendo com que muitos acreditem que irá sobreviver 

isoladamente, nós não acreditamos em sustentabilidade pontual e temos exata noção das dificuldades e 

desafios da produção cultural na atualidade. 

 

Para que os grupos culturais se tornem realmente sustentáveis será necessário o trabalho em rede 

e articulado dentro e fora da comunidade de suas atuações. Outro ponto importante se refere à relação 

política destes movimentos coma a realidade cultural que estão inseridos e nas ações para o 

desenvolvimento da periferia. Assim, acreditamos que os valores e conceitos relacionados à economia 

solidária e criativa podem contribuir com o desenvolvimento destas comunidades no que tange os ativos 

econômicos criativos dos centros urbanos, além obviamente, dos valores cooperativistas.   
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Objetivo Geral 

Fortalecer as ações da Agência Popular Solano Trindade através do Fomento a economia da cultura local, estimulando assim a cr iação, o 

acesso, a formação e a participação do pequeno produtor e criador no desenvolvimento cultural da zona sul de São Paulo. Através do incentivo a troca de 

serviços, produtos e conhecimento, promovendo a inclusão cultural e estimulando simultaneamente as dinâmicas culturais locais  e a criação artística em 

geral, fortalecendo os valores colaborativos e a economia solidária da cultura. 

 

Objetivo Específico 

Mapear os serviços, produtos e conhecimentos oferecidos pelos grupos culturais na região do Campo Limpo, Capão Redondo e adjacências; 

Ação Atividade Recurso Necessário Responsável 

Mapeamento dos serviços, 

produtos e conhecimentos culturais. 

Sensibilização e mobilização com os agentes e grupos 

culturais; 

Estabelecer parcerias com agentes e grupos culturais afim de 

participar do projeto e ou integrar a agencia;; 

Desenvolver uma pesquisa de produção e consumo, para a 

construção de ações voltadas as necessidades reais.  

Transporte 

Material Gráfico 

Material Pedagógico 

Computador 

RH 

Rafael e Thiago 

 

Objetivo Específico 

Criar uma rede de troca através da elaboração de instrumentos digitais que facilitem e incentivem a troca de serviços, produtos e conhecimento, tais como: 

cardápio cultural, tabela de serviços e produtos, tabela de acompanhamento e gestão das trocas;  

Criação de um blog; Criação de um blog; 

Computador 

RH 
Silvia 

Produção dos instrumentais digitais 

que facilitem a troca de serviços, 

produtos e conhecimento. 

Desenvolvimento de instrumentos digitais como: Tabelas de 

serviços e produtos, Cardápio cultural e tabela de 

acompanhamento e gestão das trocas. 
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Objetivo Específico 

Criar e produzir uma Moeda Solidária exclusiva da cultura no intuito de facilitar a troca de serviços, produtos e conheciment o, além de garantir o 

investimento deste recurso nas ações culturais promovendo um giro econômico da economia criativa 

Produção da moeda 

Sensibilização e mobilização com os agentes e grupos 

culturais; 

Estabelecer parcerias com agentes e grupos culturais 

integrados a Agencia; 

Ações democráticas para a escolha do nome e da arte da 

moeda; 

Transporte  

Moeda – Material Gráfico 

Material Pedagógico 

RH 

 

Rafael e 

Edmilson 

    

 

Objetivo Específico 

Desenvolver a economia da cultura e fortalecimento da rede de ações culturais locais  

Inserir a moeda solidaria na 

economia da cultura 
Compra de serviços culturais de grupos e agentes culturais que Moeda 

Melissa e Thiago 

Formação Realizar seminário sobre economia da cultura 

RH 

Espaço 

Transporte 

Alimentação 

Fortalecer a rede de ações culturais 
Criar espaços de encontro para a troca e a organização dos 

movimentos e agentes culturais 

RH  

Espaço 

Transporte 

Alimentação 

Feira de Artes 
Organização de duas feiras de arte com o objetivo de aproximar 

produtores e consumidores (prosumidores) 

RH 

Espaço 
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Palco 

Som 

Barracas 

Transporte 

Alimentação 

Encontro de prosumidores 

(produtores e consumidores) 

Organizar um espaço democrático onde os prosumidores 

possam se conhecer e trocar tecnologias 

RH 

Espaço 

Transporte 

Alimentação 

 

Objetivo Específico 

Fortalecer a comercialização dos produtos, serviços e conhecimento.  

 

Loja SocioCultural 

 

Adequação e compra de insumos 

Estes dois instrumentos já 

ocorrem, tendo suas 

ações integradas ao 

projeto, no sentido de 

fortalecer suas atividades 

e o movimento cultural.  

Melissa e Silvia 

Estantes solidaria 
Implementação de estantes solidarias de comercialização em 

espaços parceiros 
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Plano de trabalho 

 

O projeto terá inicio com a mobilização e sensibilização dos grupos e agentes culturais, através de 

encontros, rodas de conversa e intervenções em espaços e ações culturais, neste momento explicaremos a 

idéia da AGENCIA trazendo temas como economia da cultura e criativa, organização popular e profissional, 

criação de uma Moeda Solidaria da Cultura, valores da troca e construção coletiva. Neste momento também 

será realizado um mapeamento da produção, consumo e comercialização de serviços, produtos e 

conhecimento cultural, nos grupos e agentes culturais. Após esta ação os grupos serão convidados a 

integrar a AGENCIA, os interessados se cadastrarão e passarão a construir e usufruir das ações realizada 

pela AGENCIA. 

 

Para a mobilização e sensibilização será confeccionado um material gráfico que alem de trazer os 

objetivos do projeto, divulgara conceitos como Economia Criativa, Economia Solidaria, Formas de Troca, 

Moedas Solidarias. O mapeamento será feita por meio das tecnologias digitais existentes e redes sociais 

potencializando este recurso ainda inexplorado neste contexto. Para isso será criado um blog que 

disponibilizara instrumentos de gestão coletiva, ou seja, os próprios grupos serão responsável pela 

alimentação das informação, neste blog também será divulgada o resultado deste mapeamento e os 

conteúdos do material gráfico. 

 

Através da sensibilização e cadastro dos grupos e agentes , construiremos a demanda que nos 

indicara como serão construído os instrumentos para facilitar a troca e incentivar a economia da cultura. 

Serão criados instrumentos como: tabelas de serviços e produtos, cardápio cultural e tabela de 

acompanhamento e gestão das trocas. 

 

A inspiração dos instrumentais encontra-se na experiência do Cubo Card do coletivo Fora do Eixo 

com algumas adequações para a realidade local. Desta forma, estaremos fortalecendo as ações já 

existentes na agência e nos produtores já associados e simultaneamente incentivando uma economia local 

por meio dos valores da economia solidária, conforme já citado todos estes instrumentos serão construídos 

para serem geridos coletivamente e também estarão disponível no blog. 

 

Com os grupos sensibilizados e integrados a AGENCIA, e o blog pronto com os instrumentos de 

facilitação da troca alimentados e disponível, a Agencia usara da ferramenta Moeda Solidaria, para investir 

e fomentar uma economia local, um Arranjo Produtivo Local.  

 

A AGENCIA confeccionará uma moeda que será inserida na economia da cultua através da compra 

de serviços, produtos e conhecimento dos grupos integrados a ela. O valor inserido de moedas sera o 

correspondente ao valor dos serviços oferecidos pelos grupos, fazendo assim com que o lastro da moeda 

seja o serviço ou o produto disponível nas tabelas de troca. 
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A criação desta Moeda Solidária permitiria a Agência uma inovação dentro do incentivo a ampliação 

de aquisição de bens culturais e profissionalização dos artistas e produtores já que os mesmos por meio 

dos trabalhos prestados para a Agência poderá usufruir de outros produtos e bens culturais e artísticos. Da 

mesma forma, o projeto cria um impacto direto na economia criativa da região pela divulgação das ações e 

valores da economia solidária dentro do campo cultural e, simultaneamente, impacta na divulgação dos 

artistas associados.  

 

Outras ações para fortalecer e potencializar a economia da cultura será a organização de ações 

como: duas Feiras de Arte, um Seminário e um encontro com empreendimentos e prosumidores. 

 

O seminário terá o objetivo de construir formas criativas e coletivas para ações de fortalecimento da 

economia da cultura e de sustentabilidade e auto-financiamento para os grupos e agentes culturais. Já o 

encontro entre empreendedores e prosumidores tem como objetivo fortalecer as relações de 

comercialização dos serviços e produtos culturais. A partir disto será criado ações coletiva de fomento a 

comercialização como a realização de duas feiras de arte. Na realização destas ações também serão 

inseridas as moedas através da compra de serviços e produtos. 

 

Este projeto também potencializara a loja sociocultural onde será centralizado, em um espaço físico, 

produtos e serviços culturais de grupos e agentes locais, também será incentivado que outros espaços 

culturais parceiros criam estrutura de comercializar destes produtos e serviços. 

 

 

Cronograma de atividades 

 

ATIVIDADES Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mapeamento e mobilização X X X      

Construção dos instrumentos X X X      

Criação do Blog X X X      

Lançamento do Blog    X     

Criação da Moeda X X X      

Lançamento da moeda    X     

Feira de arte      X  X  

Seminário    X     

Encontro   X  X  X  

Prestação de contas        X 
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Metodologia 

 

A metodologia do projeto pauta-se inicialmente em ativar elementos participantes do circuito 

cultural do Campo Limpo, Capão Redondo e Adjacências para alcançar o maior número de produtores e 

artistas da região. Todo o processo de produção até a execução deste projeto terá como norte 

metodológico a cooperação e a inclusão do maior número de atores e suas habilidades para ampliar o 

impacto e a rede da Agência Solano Trindade. 

 

Desta forma, outros coletivos parceiros do projeto ou mesmo a Agência Solano Trindade serão 

convidados a compartilhar de suas experiências e conhecimentos a fim de facilitar a viabilidade deste 

projeto. Alguns destes coletivos já anunciaram total apoio a Agência e suas iniciativas e estão em ritmo 

acelerado contribuindo com o intercâmbio de tecnologias e conhecimentos. A produção da moeda 

usufruirá de serviço gráfico especializado e será injetada por meio das necessidades de produção da 

própria Agência. 

 

Esclarecendo, após a produção da moeda solidária da cultura, com nome e design decidido pelos 

participantes da Agência, ela será injetada no coletivo por meio de aquisição de produtos e serviços para a 

própria Agência. Exemplo: a confecção dos instrumentais e sua publicação na internet de modo acessível 

precisa de um especialista na linguagem e possivelmente um design a contratação destes serviços pela 

Agência Solano Trindade será efetuado o pagamento em moeda social que poderá ser trocada por outro 

serviço tais como produção de cartões, quadros, roupa, etc. Desta forma, todo recurso investido pela 

Agência entrará automaticamente no circuito de troca dos agenciados promovendo a circulação da 

moeda. 

 

Antes do processo de implementação e injeção da moeda propriamente dita será necessária a 

formação destes produtores para a compreensão deste mecanismo, assim, será pensamos na realização 

de uma atividade de formação para homogeneizar os conhecimentos do grupo sobre o funcionamento da 

moeda e os valores e conceitos da economia criativa e solidária. Outro aspecto importante da metodologia 

do projeto é a restrição da moeda aos bens culturais acreditamos que esta seja uma saída positiva para 

fortalecer os ativos econômicos da cultura e a produção destes artistas e agentes culturais, já que de um 

modo ou de outros todos precisam dos serviços disponíveis e pretendemos oferecer um cardápio bastante 

abrangente. 

 

A feira constitui uma forma tanto de circulação da moeda como de fortalecimento e divulgação dos 

trabalhos. Já existem iniciativas parecidas e consolidas que estaremos fortalecendo e enquanto 

programamos a feira do projeto que contará com a participação de todos agenciados,  além da possibilidade 

efetiva de comercialização dos produtos artísticos e culturais este será um espaço de divulgação da 

Agência e, conseqüentemente, de seus agenciados. Além, obviamente do blog e das redes sociais.  
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Informações importantes para compreensão do projeto 

O que é ? 

 

Agência Solano Trindade 

 

A Agência Popular de Fomento à Cultura tem como principal objetivo GARANTIR A VIABILIZAÇÃO 

FINANCEIRA DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA REGIÃO de Campo Limpo e Capão Redondo para que 

alcancem sua sustentabilidade econômica. Para tanto, o projeto atua em três frentes: i) FOMENTO à 

empreendimentos culturais, através de uma linha de crédito cultural, gerenciada pelo Banco Comunitário 

União Sampaio; ii) PRODUÇÃO cultural - ampliando a democratização do acesso aos meios de produção; e 

iii) COMERCIALIZAÇÃO – através do escoamento, e do fortalecimento da Loja Sociocultural. A proposta é 

que essas três linhas de atuação têm sua intersecção no uso da Moeda Solidária. 

 

Prosumidores 

 

É um ter utilizado pelo movimento da economia solidaria que tem como objetivo demonstrar que 

todo mundo que produz e consumidor e todo consumidor é produtor.  

 

Moeda Solidária 

 

A moeda social surge na economia solidária como alternativa ao escambo, e possui características 

próprias. A moeda social é considerada um instrumento de desenvolvimento local, destinada a beneficiar o 

mercado de trabalho dos grupos que participam da economia da localidade. Seu uso é restrito, e a sua 

circulação beneficia a redistribuição dos recursos na esfera da própria comunidade. O aumento da 

quantidade de moeda social corresponde ao aumento das transações realizadas pelos participantes da 

economia local e, conseqüentemente, o fluxo de riqueza da mesma. Sua criação se inspira nos conceitos da 

economia solidária de articulação e trocas da economia, na produção e comercialização de produtos que vai 

além da lógica capitalista, por beneficiar a comunidade local e trazer desenvolvimento. A moeda social, por 

sua circulação restrita, auxilia a diminuir o poder centralizador da economia capitalista globalizada, e 

promove a inclusão social.  

 

A moeda social não é um sistema alternativo e sim complementar à economia. Ela é produzida, 

distribuída e controlada por seus usuários. Por isso, o valor dela não está nela própria, mas no trabalho que 

pode fazer para produzir bens, serviços, saberes. Esta moeda não tem valor até que se comece a trocar o 

produto pelo produto, o serviço pelo serviço, o produto pelo serviço ou o serviço pelo produto. A moeda 

começa a servir como mediadora destas trocas. Ela é diferente também porque não está ligada nenhuma 

taxa de juros, por isso não interessa a ninguém guardá-la, mas trocá-la continuamente por bens e serviços 

que venham responder às nossas necessidades.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escambo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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Economia da Cultura 

 

Entendemos como economia da cultura a produção, circulação e consumo de produtos e serviços 

culturais. A tecnologia digital criou novas formas de produzir, distribuir e consumir cultura e, com elas surgem 

novos modelos de negócio e de competição por mercados, nos quais a capacidade criativa ganha peso em 

relação ao porte do capital. Percebemos isso diariamente na rotina da periferia paulista que aglomera imenso 

potencial de produção, distribuição e consumo ainda inexplorado que ganha mais peso a cada dia com as novas 

mídias e tecnologia digitais. 

Se por um lado a democratização das tecnologias culturais facilitou a produção de bens culturais por 

outro dificultou enormemente a produção e divulgação destes produtores e artistas já que es te circuito 

permanece monopolizado. O presente projeto se justifica por meio da necessidade de ativar a economia criativa 

na região do Campo Limpo, Capão Redondo e adjacências na divulgação da produção destes produtores e 

artistas e também pela necessidade de criação de rede em torno deste mercado. 

O mercado cultural ainda não pauta-se pela concorrência acirrada dos demais mercados e a 

concorrência e os processos colaborativos e fortalecimento das redes constituindo um jeito próprio de pensar e 

fazer a sustentabilidade, a circulação e as trocas. A economia solidária, criativa e em moedas alternativas 

extrapolam a lógica da exploração dos indivíduos em nome do poder econômico e ou político.  

O agente cultural é na maior parte das vezes um empreendendedor individual sem grandes suportes e 

infra-estrutura e os esforços para viabilização de seus empreendimentos ainda é o maior desafio no momento de 

materializa uma idéia ou um negócio. Por isso, muitas vezes desânimo diante das dificuldades gera a 

desistência destas possibilidades de investimentos que poderiam gerar simultaneamente retorno pessoal e para 

a região. O projeto prevê estimular e facilitar esse processo, em nome de um maior fluxo das atividades culturais 

na zona sul e, conseqüentemente, contribuir com o maior acesso a cultura. 

A solução proposta é o compartilhamento de experiências, conteúdos, além das trocas de serviços e 

habilidades, que se constituem em força diferenciadora do projeto, pois ao atuar na produção e facilitação na 

prestação de serviço interfere diretamente na circulação e consumo cultural. Precisamos urgentemente 

reconhecer a diversidade cultural presente na periferia como ativo econômico possível de desenvolvimento e 

capaz de resultados de sociais, econômicos e educativos. O compartilhamento de experiências, conteúdos, 

além das trocas de serviços e habilidades pode ser a força motriz de um novo processo social.  

 

Arranjo Produtivo Local 

 

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - 

com foco em um conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que 

incipientes. Este arranjo permanece com as mesmas características de qualquer outra forma econômica de 

fornecimento de equipamentos, serviços, consultorias, produtos entre os bens por meio de uma rede 

geograficamente delimitada. Contudo, o grande diferencial deste arranjo é que a conexão estabelecida 

entre os agentes nele estruturado se dá com a finalidade de desenvolvimento compartilhado e no 

fortalecimento da cultura local e do vínculo existente entre seus membros. Por meio da articulação, 
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integração e cooperação e aprendizagem continuada de seus participantes e da própria comunidade onde 

está inserida. 

A grande inovação desta proposta esta em impactar no desenvolvimento local de comunidade 

consideradas de baixo ativo econômico, pois atua por meio da capacidade de consumo e produção local. O 

projeto apresentado para o VAI pretende por meio da economia criativa desenvolver uma arranjo produtivo 

local na região de atuação explorando o ativo cultural já existente na região. 

 

 

FICHA TÉCNICA DO PROJETO 

  

Nome Função Atribuição 

Rafael  Articulador Geral 

Coordenara o projeto no seu âmbito geral 

sendo responsável pela burocracia do projeto 

(compras, pagamentos, prestação de contas), 

pelo planejamento e pesquisa, e em articular 

todos os trabalhos realizados pela equipe  

Thiago  Articulador Comunitário 

Será responsável em fazer a articulação com 

os grupos mapeados e mobilizar os encontros 

na comunidade, também será responsável na 

preparação dos encontros de formação 

Edmilson Articulador da Moeda 

Será responsável em fazer a articulação com 

os grupos integrantes da Agencia para a 

criação e inserção da moeda solidaria na 

economia da cultura. 

Melissa 
Articulador da 

Comercialização 

Será responsável pela articulação para o 

acontecimento das ações de comercialização 

como a Feira de Artes 

Silvia  Comunicação 

Responsável pela criação de tecnologias 

digitais como blog, tabeles em googledoc.e 

cuidar da comunicação e divulgação do projeto 
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Orçamento Geral - Agencia Popular Solano Trindade 
 
 
 

Despesas Meses 

  Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 
    

 Pesquisa e Semsibilização e 
mobilização 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.200,00 
( encontros, reuniões transporte, 

alimentação, produtos - cd, livro...) 

  

Recursos Humanos 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 

(contratação de 2 articulador - 500,00) 

  

Divulgação 
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

Divulgação grafica e banner 

  

Equipamentos  
Valor total de compras de equipamentos. 1.700,00 

Not Bok 

 2 Feiras de artes  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 
Nas feiras tambem ocorrerão os 
lançamento do blog e da moeda  

   
Custo de Manutenção do 
Espaço R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 800,00 
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Confecção Moeda 
R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 
  

 

Seminario, encontro 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 
Organização e Transporte 

 

Encontro ampliado 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 600,00 Organização e Transporte (quem aceita 

a moeda) 

 

Blog 
R$ 0,00 

R$ 
1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 

Desenvolvimento 

 

Tarifa Bancária 
R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 200,00 

 
TOTAL GERAL R$ 21.500,00 

 


