PRÊMIO ECONOMIA CRIATIVA
Edital de Fomento a Iniciativas Empreendedoras e Inovadoras
ANEXO I – GLOSSÁRIO
Para fins desse edital consideramos os seguintes conceitos:
ECONOMIA CRIATIVA: Contempla as dinâmicas culturais, sociais e
econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, distribuição,
circulação, difusão, consumo e fruição de bens e serviços oriundos dos setores
criativos, cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato
criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, e
que resulta em produção de riqueza cultural e econômica.
EMPREENDEDORISMO: é a criação de valor por pessoas e/ou organizações,
para implementar uma idéia por meio da aplicação de criatividade, capacidade
de transformar e realizar empreendimentos assumindo riscos.
EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS: As atividades produtivas de base cultural
com fins econômicos (comerciais e solidários) inseridas nos seguintes setores:
Artesanato, Arquitetura, Arte Digital, Artes Visuais, Audiovisual, Culturas Afrobrasileiras,Culturas Indígenas; Culturas Populares; Circo; Dança, Design,
Moda, Música, Museus, Livro, Leitura e Literatura, Patrimônio Imaterial e
Material.
EMPREENDEDORES CRIATIVOS: Artistas, produtores culturais, gestores
culturais, profissionais autônomos, empregados de empresas privadas e
colaboradores de entidades sociais, membros de entidades de classe,
distribuidores de produtos e prestadores de serviços dos diversos setores que
constituem a economia criativa ou pretendam atuar nos setores criativos.
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI): Pessoa jurídica que trabalha
por conta própria e que se registra individualmente pequeno empresário e
fatura no ano calendário anterior até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por
ano, não tem participação em outra empresa como sócio ou titular e pode ter
um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.
MICROEMPRESA: Pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário
anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais);
MODELO DE GESTÃO: Modo pelo qual o empreendimento/negócio se
organiza a partir da sua estrutura de cargos, das funções desempenhadas, das
relações de trabalho estabelecidas entre os profissionais envolvidos, do
suporte tecnológico utilizado nas atividades cotidianas, nos processos de
trabalho estabelecidos entre outros aspectos.
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário anterior, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos reais);
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COOPERATIVAS SINGULARES: são aquelas constituídas por um número
mínimo de 20 pessoas físicas, sendo, excepcionalmente, permitida a admissão
de pessoas jurídicas, desde que tenham as mesmas ou correlatas atividades
econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas sem fins lucrativos.
FORMAÇÃO PARA COMPETÊNCIAS CRIATIVAS: Constituição de
conhecimentos e habilidades que vai além da construção e difusão de
conteúdos de natureza técnica. Envolve um olhar múltiplo e transdisciplinar que
integra criatividade e técnica, atitudes e posturas empreendedoras e
habilidades de comunicação, compreensão de dinâmicas socioculturais e de
mercado, análise política e capacidade de articulação. .
INOVAÇÃO: A introdução de novidades ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte novos processos, modelos, bens ou serviços. A
inovação exige conhecimento, a identificação e o reconhecimento de
oportunidades, a escolha pelas melhores opções, a capacidade de empreender
e assumir riscos, olhar crítico, um pensamento estratégico que permitam a
solução de problemas ou demanda
PRÁTICA COLABORATIVA:
Cooperação entre agentes públicos e/ou privados em torno de objetivos e/ou
objetos comuns, que estabelecem dinâmicas que supõem o trabalho
participativo e colaborativo, caracterizando-se como formas de organização
para as relações produtivas e sociais. Para fins desse edital, consideram-se as
práticas colaborativas entre os agentes de cadeias produtivas, sejam eles
fornecedores, distribuidores ou consumidores, que trabalham, colaboram ou
promovem os projetos, produtos ou serviços dos setores criativos, otimizando a
utilização dos insumos, recursos e processos para a redução dos riscos e
desperdícios dos elos da cadeia colaborativa.
SETORES CRIATIVOS: Todos aqueles cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central
na formação de preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e
econômica.
TECNOLOGIA SOCIAL: Apilcação de método, processo ou técnica
desenvolvida no meio comunitário ou acadêmico, criada para solucionar algum
tipo de problema ou demanda social, por meio de saberes populares e/ou
conhecimentos científicos, podendo ser replicada para a melhoria da qualidade
de vida de outros contextos sociais.

