
Entregas e Resultados

CONSELHO TEMÁTICO 

DA ECONOMIA CRIATIVA



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• O Conselho Temático da Economia Criativa (Conect) e o Sindicato da Indústria Audiovisual
do Estado do Espírito Santo (Sinaes) realizaram o Encontro de Alinhamento das Demandas
do Setor Audiovisual Capixaba, com o objetivo de compartilhar as iniciativas e projetos que
estão sendo desenvolvidos e que irão impactar positivamente na cadeia de serviços ligados
ao setor audiovisual.

• Assuntos abordados:

• Lei do Audiovisual do Estado do Espírito Santo

• Criação de um Polo Audiovisual do Estado do Espírito Santo

• Criação de uma Film Commission do Espírito Santo.

• Transparência e isonomia nas licitações que envolvam contratação de serviços de
produção audiovisual

• Festival de Cinema na Serra

Outubro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• O Conect realizou nesta sexta-feira (18) com o Instituto Jones dos Santos Neves
IIJSN), a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o Instituto Federal do Espírito
santo (Ifes) uma reunião com o Instituto de Desenvolvimento Educacional e
Industrial do Espírito Santo (Ideies) para discutir a proposta de criação de um
Observatório da Economia Criativa, agregando um monitoramento mais amplo e em
tempo real ao já realizado pelo Instituto.



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• O Conect realizou reunião com o Diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema
(Ancine), Christian de Castro, para discutir sobre os projetos do setor audiovisual,
que nasceram no Sindicato da Indústria Audiovisual e estão sendo alavancados
dentro do Conect.

• Os projetos prioritários:
* Lei do Audiovisual do ES

* Film Commission do ES

* Plano Especial de Desenvolvimento do setor Audiovisual para o Estado do ES

Junho - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• Por uma iniciativa que busca o fortalecimento da indústria audiovisual, o Conselho
Temático da Indústria Criativa, CONECT, e o Sindicato da Indústria Audiovisual do
Estado do Espírito Santo, SINAES, estão propondo um projeto inovador que
fornecerá ao SESI obras audiovisuais educativas originais conforme seu interesse,
para contemplar a demanda criada pela lei federal 13.006/2014 que determina que
instituições de ensino exibam duas horas de filmes de produção nacional. Para
financiar a produção dos projetos selecionados, serão utilizados recursos oriundos
do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas de acordo com a Lei Federal
8.685/1993, que permite a isenção fiscal de valores investidos na produção de obras
audiovisuais e permite que estes valores sejam reconhecidos e utilizados como
ativos intangíveis pelas empresas e pessoas físicas. Além da renúncia fiscal, o
investidor participa de possíveis lucros das obras produzidas.

Maio - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• Um grupo de trabalho do Conect junto com o setor da cultura está
construindo um projeto de lei de incentivo à cultura. Já chegou-se a uma
versão preliminar, que vai ser apresentada ao Sub-secretário da Secult e o
procurador do Estado.

• O Conect está construindo com representantes do setor da cultura um
calendário estadual anual de atividades culturais. Alguns representantes já
apresentaram as suas agendas e na próxima semana finalizaremos as
apresentações.

• Representantes do Conect definiram uma proposta de projeto junto ao
executivo do Copin para buscar recursos do Fundo Capixaba de Inovação (Uso
de tecnologia blockchaim e smart contracts para implementação de uma
criptomoeda do audiovisual).

Abril - 2019



COMUNICADOS:

No dia 27/02, foi realizado visita às instalações da Fábrica de Ideias visando conhecer a sua estrutura física, a proposta de

ocupação e as oportunidades. Em breve estarão disponíveis editais de ocupação dos espaços para os empreendedores do setor

da Indústria Criativa.

Também no dia 27/02, os representantes do Conect visitaram os espaços do IST de Eficiência Operacional (Senai Beira mar) com o

intuito de aproximar setores da indústria criativa, principalmente designers, com Instituto de forma que consigam visualizar como

pode atendê-los e também como eles poderiam ajudar em projetos do próprio IST. A gerência do Instituto demonstrou

possibilidades para realização de trabalhos em conjunto.

No dia 08/03, junto com representantes do ModaLAB e o SESI Cultura, foi realizado visita ao Sitio Histórico de São Mateus. Na

ocasião identificamos grandes possibilidades de execução de trabalhos para alguns setores da indústria criativa.

Também no dia 08/03 representantes do Conect tiveram a oportunidade de participar da Implantação de um Polo da Indústria

Criativa no Distrito de Sayonara (Conceição da Barra). Este polo tem o apoio da empresa Borana, fabricante de roupas e

acessórios de moda praia, que fornece resíduos de sua produção para a comunidade, que fabrica acessórios manualmente. A

parceria da empresa vai além da destinação dos resíduos, pois aumentando a profissionalização dos produtos produzidos pela

comunidade, ela também agregará em sua coleção. Durante o evento foi realizado um desfile com os produtos produzidos com

modelos da comunidades.

ENTREGAS / RESULTADOS Março - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Fevereiro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Janeiro - 2019


