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Resumo 
O presente artigo aborda o papel do Estado no fomento a políticas públicas de 
comunicação e cultura, a partir das indústrias criativas. A investigação adotou o método 
sequencial (method of sequence elaboration) para oferecer uma resposta à pergunta: 
quais condicionantes, em termos de políticas públicas, estão associados à gênese e 
evolução do setor de indústrias criativas em Pernambuco? Como estudo de caso, 
adotou-se o Porto Digital e sua ação voltada para a economia criativa, o 
PORTOMÍDIA. A investigação identificou fatores causais antecedentes, mecanismos 
parciais de causalidade e causas do tipo SUIN (necessárias) associadas à gênese e 
evolução de uma estratégia articulada entre poder público municipal e estadual voltada 
ao estabelecimento de uma política pública de indução das indústrias criativas. 
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Introdução 

O presente artigo apresenta resultados preliminares de ampla pesquisa desenvolvida  

na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) intitulada “Estudo exploratório das 

indústrias criativas em Pernambuco”. Trata-se de um projeto guarda-chuva sob o qual 

estão abrigados oito subprojetos de pesquisa coordenados por 13 pesquisadores-

doutores e integrados por uma dezena de alunos de graduação. 

Este trabalho se dedica ao recorte relativo ao papel do Estado como fomentador 

desse setor, como implementador de políticas públicas. Para isso, toma como objeto de 

análise o Porto Digital e o PORTOMÍDIA, instalados na cidade do Recife, capital do 

Estado de Pernambuco. A lista abaixo (TABELA 1) apresenta os principais dispositivos 

legais que institucionalizaram, por meio de políticas públicas, um processo de 

transformação do Recife em uma smart city através do fenômeno Porto Digital, nos 

termos apontados por Martel (2015).  
                                                
1 Trabalho apresentado no DT – 8 GP Políticas e Estratégias de Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor e coordenador do Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas da Universidade Católica de 
Pernambuco (PPGCriativas/Unicap). Email: juliano@unicap.br 
3 Estudante de graduação do 3º semestre do curso de Jornalismo da UNICAP, bolsista PIBIC (20o Edital 
PIBIC/UNICAP/CNPq), email: eduardaa69@gmail.com 
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TABELA 1: dispositivos legais relacionados a políticas públicas voltadas às indústrias 

criativas. 
 

Lei 
 

Objetivo 

Lei nº 15.563/91 Institui o Código Tributário do Recife e dá outras 
providências 

Lei nº 17.237/2006 
 
 

Institui o programa de incremento da receita 
tributária mediante a concessão de benefícios 
fiscais 

Lei nº 17.244/2006 Institui o programa de incentivo ao Porto Digital 
mediante a concessão de benefícios fiscais 
condicionados 

Lei nº 17.762/2011 
 

Introduz alterações nas leis municipais nº 
17.244/2006 e nº 17.237/2006 

Lei nº 17.942/2013 
 
 
 

Altera a lei municipal nº 17.244, de 27 de julho de 
2006, que instituiu o programa de incentivo ao 
Porto Digital mediante a concessão de benefícios 
fiscais condicionados 

Lei nº 18.168/2015 Altera dispositivos da lei nº 17.244, de 27 de 
julho de 2006, modificada pela lei nº 17.762, de 
28 de dezembro de 2011 

Lei nº 18.337/2017 Altera dispositivos da lei nº 17.244, de 27 de 
julho de 2006 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Dispositivos acima listados, bem como relatórios técnicos, formam o corpus 

analisado pela pesquisa em curso, o qual é interpretado a partir da sua inserção em um 

contexto teórico-conceitual de políticas públicas desenvolvidas em tempos de sociedade 

pós-industrial. Este esforço tem como objetivo oferecer uma possível resposta ao 

seguinte problema de pesquisa: quais condicionantes, em termos de políticas públicas, 

estão associados à gênese e evolução do setor de indústrias criativas em Pernambuco? 

Para tanto, em termos metodológicos, a análise recorre ao método sequencial (method of 

sequence elaboration). Por meio dele, busca-se operacionalizar a observação da gênese 

e evolução de determinados fenômenos, no caso em tela políticas públicas, a partir da 

identificação de fatores causais antecedentes, mecanismos parciais de causalidade, 

causas necessárias (SUIN Causes) ou suficientes (INUS Causes). 

Como estudo de caso, adotou-se o Porto Digital e sua ação especificamente voltada 

para economia criativa intitulada PORTOMÍDIA. De modo preliminar, uma vez que o 

presente artigo é fruto de pesquisa ainda em andamento, foi possível identificar fatores 

causais antecedentes, mecanismos parciais de causalidade e condicionantes do tipo 

SUIN Cause (necessários). A investigação apontou episódios os quais se encontram 

associados à gênese e à evolução de uma estratégia articulada entre poder público 
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municipal e estadual, com o propósito de estabelecer uma política pública de indução 

das indústrias criativas em Pernambuco. 

 
Políticas Públicas e Indústrias Criativas 

Em termos de conceituação mínima, pode-se afirmar que estudar política pública é 

investigar o “estado em ação” (JOBERT; MULLER, 1987 apud MARQUES, 2013). Ao 

desenvolver essa ideia, Peters (1986 apud SOUZA, 2006) sugere que política pública é 

a soma das atividades dos governos capazes de influenciar a vida dos cidadãos, por 

meio de ação direta ou de delegação. 

Souza (2006) destaca que a definição mais conhecida, entretanto, é a de Harold 

Lasswell (2011), para quem o estudo de políticas públicas implica responder aos 

seguintes questionamentos: “quem?”, “ganha o quê?”, “quando?”, “por quê?” e “que 

diferença faz?”. Com essa formulação, Lasswell acabou por sintetizar as chaves 

analíticas por meio das quais se empreende a investigação da ação do Estado. O estudo 

de políticas públicas, convencionalmente chamado na literatura internacional de policy-

making, ocorre, basicamente, a partir de duas dimensões – a técnica e a política –, as 

quais são observadas, fundamentalmente, sob a lógica de ciclos – (montagem da 

agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação). A análise de 

políticas públicas não perde de vista, ainda, “o locus onde os embates em torno de 

interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos” (SOUZA, 2006, p. 

25). 

As indústrias criativas estão inseridas nesse contexto. Tal fenômeno se encontra 

atrelado, substancialmente, a iniciativas governamentais, sobretudo na Austrália e no 

Reino Unido, e abarca em seu escopo o debate sobre políticas de comunicação e cultura 

(JAMBEIRO; FERREIRA, 2015). Ao abordar as características da sociedade 

contemporânea, Harvey (2003) observou um movimento nesse sentido por parte do que 

ele classifica como elite dirigente. Com o objetivo de tornar sua localidade mais atrativa 

ao capital mutante em termos espaciais, é esperado que governos estabeleçam 

incentivos ao aporte de investimentos específicos. “Formas corporativas de governo 

podem florescer nesses espaços, assumindo elas mesmas papéis desenvolvimentistas na 

produção de climas favoráveis aos negócios e outras qualidades especiais” (HARVEY, 

2003, p. 266). Isso pode ser verificado, por exemplo, por meio de benefícios fiscais para 

a instalação de empresas de determinado setor. Em tempos de sociedade pós-industrial, 

na qual o conhecimento e a informação se tornam ativo indispensável (KUMAR, 1997), 
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entende-se como possível interpretar a ênfase ao fomento à indústria criativa sob essa 

perspectiva. É nesse ambiente que a criatividade adquire valor, conforme destaca 

Howkins (2013, p. 105): “A criatividade é a matéria-prima mais importante e o produto 

econômico mais valioso”. O Porto Digital é apontado por Martel (2015, p. 121) como a 

principal smart city do Brasil. Não por acaso, trata-se de objeto da reflexão da qual este 

artigo é fruto. 

A expressão “indústrias criativas” surgiu no início dos anos 1990, na Austrália e na 

Inglaterra, atrelada ao contexto de políticas públicas de cultura (BENDASSOLLI; 

WOOD JR.; KIRCHBAUM; PINA e CUNHA, 2009a; FAUSTINO, 2013). Hoje, 

refere-se a setores produtivos nos quais a criatividade desempenha papel fundamental 

(BENDASSOLLI; WOOD JR.; KIRCHBAUM; PINA e CUNHA, 2009b; 

BENDASSOLLI, 2007). A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) assim caracteriza esse setor: “A indústria criativa é um 

conceito emergente relacionado à interface entre criatividade, cultura, economia e 

tecnologia em um mundo contemporâneo dominado por imagens, sons, textos e 

símbolos” (UNCTAD, 2010, p.1)4. Insere-se nesse contexto o conjunto de atividades 

relacionadas à criação, fabricação e comercialização de serviços e/ou produtos culturais, 

tais como teatro, filmes, games, artes performáticas, jornalismo, fotografia, publicidade, 

design, softwares interativos e de lazer, música, indústria editorial, rádio, TV, museus e 

galerias (FAUSTINO, 2013). Trata-se, portanto, de um fenômeno novo, cuja 

conceituação ainda se encontra em processo de consolidação. 

Os números do setor indicam que, nos últimos anos, as indústrias criativas 

configuraram-se como parcela significativa em termos de movimentação econômica não 

somente em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento 

(UNESCO, 2010). O Brasil parece ser um exemplo nesse sentido. A pesquisa 

Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil (FIRJAN, 2014) aponta que as indústrias 

criativas cresceram 90% entre 2004 e 2013. Entre 2013 e 2015, apesar da conjuntura, o 

chamado PIB Criativo cresceu e chegou a 2,64% - ou R$ 155,6 bilhões, montante 

equivalente ao valor de mercado das marcas Facebook, Zara e L’Oreal juntos (FIRJAN, 

2016). Seus profissionais recebem, em média, R$ 6.270, quase três vezes mais do que a 

média da remuneração nacional. 

                                                
4 Traduzido livremente do texto original em inglês: “The creative economy is an emerging concept dealing with  the  
interface  between  creativity,  culture,  economics  and technology  in  a contemporary  world  dominated  by  
images,  sounds,  texts  and  symbols”. 
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Em Pernambuco, ainda segundo dados da Firjan (2016), o setor responde por 1,6% 

do PIB, maior percentual da região Nordeste, e paga um salário médio de R$ 5.258. 

Infere-se que o acúmulo gradual de importância desses segmentos da indústria criativa 

em Pernambuco está associado ao Parque Tecnológico Urbano Porto Digital. Fundado 

no ano 2000 sob o tripé Academia, Mercado e Governo, sua área abrange um total de 

150 hectares dos bairros do Recife Antigo e Santo Amaro. Ele é o resultado de políticas 

públicas implementadas por governos estaduais desde a década de 1990 com o intuito 

de fomentar a tecnologia e a inovação além do desenvolvimento do Estado. 

Desde sua fundação, o Porto Digital concentrava sua operação na área de 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICS). O parque tecnológico se torna 

uma realidade, do ponto de vista formal, em 2006, por meio da instituição da Lei 

Municipal nº 17.244. Em 2011, sua atuação é expandida, tanto em termos territoriais 

quanto em relação aos setores produtivos, por meio de outro dispositivo legal, a lei nº 

17.762/2011, responsável pela formalização do Centro de Empreendedorismo e 

Tecnologias da Economia Criativa, o PORTOMÍDIA. 

 

Aspectos metodológicos 

Explicações históricas pressupõem inferências a respeito de causas relacionadas a 

casos específicos (MAHONEY; KIMBALL; KOIVU, 2009). Costuma-se ressaltar não 

um ou outro elemento específico, mas a relação entre múltiplos fatores que, uma vez 

combinados, adquirem poder causal capaz de dar origem a determinado fenômeno. 

Origina-se dessa lógica o conceito de INUS cause, formulado filósofo John Leslie 

Mackie, cuja denominação é resultado do acrônimo de palavras-chave da seguinte frase: 

“An insufficient but necessary part of a condition which itself unnecessary but 

sufficient for the result” (MACKIE, 1965 apud  MAHONEY; KIMBALL; KOIVU, 

2009, p. 125, grifo dos autores). Sob essa perspectiva, uma causa não é essencialmente 

necessária ou suficiente. Essa condição a ela atribuída seria consequência de um 

contexto de combinação de fatores causais em que se encontra inserida. 

Mahoney, Kimbal e Koivu sugerem, partir da proposta de Mackie, outro acrônimo: 

SUIN cause, originado da frase/conceito “a sufficient but unnecessary part of a factor 

that is insufficient but necessary for the outcome” (MAHONEY; KIMBALL; KOIVU, 

2009, p. 126, grifo dos autores). Ou seja, a causa em si não seria necessária para a 
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ocorrência de determinado fenômeno, porém sua presença reforçaria fatores necessários 

para que o resultado venha à tona. 

A partir da revisão de métodos de análise relacionados a causas suficientes e/ou 

necessárias, Mahoney, Kimbal e Koivu (2009) sugerem um modelo de explicação 

histórica denominado método sequencial (do inglês method of sequence elaboration). 

Nesse caso, fatores antecedentes e intervenientes podem ser identificados como causas 

necessárias, suficientes, INUS ou SUIN – os autores descartam a possibilidade de se 

encontrar na realidade causas do tipo necessárias e suficientes ao mesmo tempo. No 

caso do modelo sequencial, causas do tipo INUS podem ser tratadas como causas do 

tipo suficientes; da mesma forma, causas do tipo SUIN podem ser tratadas como causas 

do tipo necessárias (MAHONEY; KIMBALL; KOIVU, 2009). 

Na prática, ao propor a lógica sequencial e inserir nela os demais tipos de 

explicação, os autores sugerem uma ampliação do modelo de análise histórica. Nesse 

sentido, Mahoney, Kimball e Koivu (2009) destacam três características observáveis 

quando da análise sequencial: contextualization, diminishment e logical impossibility – 

traduzidos, aqui, como contextualização, depreciação e impossibilidade lógica. Essas 

características são desenvolvidas nos parágrafos abaixo. 

Análises do tipo sequencial procuram contextualizar fatores causais antecedentes 

àquele apontado como preponderante para a ocorrência de determinado fenômeno. Há 

duas possibilidades de contextualização: ou o fator causal antecedente assemelha-se ao 

original em termos de resultados, porém é menos importante do que este; ou o fator 

causal antecedente não se assemelha ao original. No primeiro caso, embora semelhante 

ao original, espera-se que o novo fator identificado não seja mais importante do que 

aquele para a ocorrência do resultado observado, embora possa ser classificado como 

necessário ou suficiente para tanto. No caso de se considerar o novo fator causal como 

interveniente e pouco relevante quando comparado com o original, tende-se a classificá-

lo como um mecanismo parcial de causalidade a contextualizar o fator causal original. 

No segundo caso, quando o novo fator causal antecedente não se assemelha ao fator 

causal original, a contextualização pode ser do tipo background ou do tipo pathway. 

A contextualização do tipo background ocorre quando um fator antecedente ou um 

fator interveniente é necessário para o resultado final, ao mesmo tempo em que o fator 

original é classificado como suficiente para tanto. A contextualização do tipo pathway, 

por sua vez, ocorre quando um fator antecedente ou interveniente é suficiente para a 
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emergência do fenômeno, ao mesmo tempo em que o fator causal original é considerado 

necessário para tanto. Entretanto, ao invés de contextualizada – conforme destacado nos 

parágrafos anteriores –, uma relação causal pode ser depreciada, ou diminished. Isso 

ocorre quando um novo fator causal é identificado como mais importante se comparado 

àquele inicialmente apontado como original para a emergência do fenômeno observado. 

Nesse caso, em vez de utilizado para contextualizar o fator causal inicial, ele acaba por 

substituí-lo. Isso significa que a relação inicialmente formulada entre causa e resultado 

passa a ser considerada como espúria. Para se proceder a contextualização ou a 

depreciação do fator original, porém, é preciso que não haja contradição argumentativa 

no processo de interpretação da relação entre tais elementos. Caso contrário, observa-se-

á o que os autores classificam como uma impossibilidade lógica (logical impossibility) 

quanto à relação entre os fatores causais destacados. 

Em linhas gerais, ao sintetizar cinco tipos de fatores causais (necessário, suficiente, 

necessário e suficiente, causas INUS e causas SUIN)  no método sequencial Mahoney, 

Kimball e Koivu (2009) oferecem o que consideram um novo método de análise a ser 

aplicado em investigações históricas do tipo small N ou estudo de caso. É o que se 

pretende neste trabalho: aplicar tal método ao caso do Porto Digital e ao seu 

desenvolvimento sob a ação PORTOMÍDIA. 

 

Políticas de Comunicação e Cultura: Porto Digital e PORTOMIDIA 

As raízes do que viria a se tornar o Porto Digital podem ser localizadas 

historicamente ainda na década de 1980. Esses episódios, aqui classificados como 

fatores causais antecedentes, configuram-se como mecanismo parcial de causalidade do 

tipo background, pois não se mostram, por si só, suficientes, embora necessários, para a 

emergência do Porto Digital enquanto política pública voltada ao fomento das indústrias 

criativas.   

Naquela década, o então prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos (PMDB, 1986-

1989) possuía como integrante da sua equipe o diretor de planejamento urbano Cláudio 

Marinho. Na época, ele coordenou uma política de revitalização do bairro do Recife 

Antigo, com ênfase à Rua do Bom Jesus, por parte do governo municipal. Em 1993, 

Marinho se envolveu com a Softex Recife5, uma associação de empresas de Tecnologia 

da Informação (TIC) que se autodenomina Centro de Excelência em Tecnologia de 

                                                
5 Conferir no seguinte sítio: <http://www.softexrecife.org.br>. Acesso em: 13 de jul. 2017. 
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Software do Recife.  Cláudio Marinho viria a se tornar coordenador da Softex Recife 

cinco anos depois. Foi quando ele solicitou à prefeitura do Recife o prédio para 

instalação de uma espécie de edifício inteligente para abrigar empresas do setor de 

TICs. Foi lá que passou a funcionar o Information Technology Business Center (ITBC), 

que desde 2011 abriga 50 empresas no bairro do Recife6.  

Esse movimento foi reforçado no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, durante 

a gestão do então governador de Pernambuco Jarbas Vasconcelos (PMDB, 1999-2006). 

Foi quando Cláudio Marinho passou a desempenhar a função de secretario de Ciência e 

Tecnologia. À época, empresários, integrantes da academia e do setor público se 

reuniram em torno do objetivo de planejar uma política pública para fomentar um 

ambiente de negócios capaz de estimular o desenvolvimento econômico do Estado por 

meio da inovação tecnológica. Dois atores foram fundamentais nesse processo: o então 

secretário Cláudio Marinho e o professor do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco (Cin/UFPE) Silvio Meira7. 

Entende-se que a presença de Cláudio Marinho na função de secretário de Ciência e 

Tecnologia em um governo Jarbas Vasconcelos, após o histórico de ambos em relação 

ao bairro do Recife, conforme narrado, configuram um SUIN Cause (1). Isto é, infere-

se, aqui, que trata-se esse fato de causa que, em si, não seria necessária para a 

ocorrência de determinado fenômeno, mas sua presença acabou por reforçar fatores 

necessários para a emergência de determinados resultados, cuja consequência foi o 

Porto Digital. Vale destacar que Marinho, quando no comando da Softex, estabeleceu 

relação com o empresariado e dele se tornou parte. É possível inferir que esse legado, 

aliado ao encontro com o professor e pesquisador Silvio Meira, refletiu-se na adoção da 

estratégia da hélice tríplice, ou Triple Helix (ETZKOWITZ, 2009), inscrita no DNA do 

Porto Digital. 

O modelo Triple Helix diz respeito, basicamente, à universidade como indutora das 

relações com as empresas e com o governo. Àquelas, dizem respeito questões relativas a 

atividades produtivas de bens e serviços. A este, cabe a prerrogativa de, enquanto ente 

regulador de recursos, estabelecer barreiras e/ou incentivos ao desenvolvimento de 

determinados setores da economia. Esse quadro se refletiu nos investimentos destinados 
                                                
6 Esses episódios são narrados por fundadores do Porto Digital em reportagem especial por ocasião dos seus 15 anos 
disponível em: < http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2015/11/23/tecnologia-que-
recuperou-o-bairro-do-recife-209067.php>. Acesso em 13 de jul. 2017. 
7 Sobre a história do Porto Digital, ver, também,: < 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2015/11/23/tecnologia-que-recuperou-o-bairro-
do-recife-209067.php>. Acesso em13 de jul. 2017. 
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ao fomento do Parque voltado para as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs). O Governo do Estado investiu R$ 33 milhões na infraestrutura, outros R$ 10 

milhões vieram de empresas privadas e R$ 1 milhão de empresas especificamente da 

área de telecomunicações8. O modelo da Triple Helix se consolidou a partir da criação 

de uma Organização Social (OS), sem fins lucrativos e de gerenciamento privado. 

Trata-se do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), cuja função é administrar e 

atrair investimento ao Parque. 

Um outro episódio fundamental para o desenvolvimento do Parque ocorreu no dia 

27 de julho de 2006, quando foi homologada, pelo então prefeito do Recife, João Paulo 

(PT, 2001-2009), a lei nº 17.244. Tal dispositivo “institui o programa de incentivo ao 

porto digital mediante a concessão de benefícios fiscais condicionados” (RECIFE, 

2006), os quais se efetivam por meio da redução de alíquota do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN). Em sua redação, a lei nº 17.244 faz referência aos 

antecedentes legais relativos a concessão de benefícios fiscais, a saber: a lei nº 

15.563/91 e a lei nº 17.237/2006, as quais, por sua vez, configuram-se como 

mecanismos parciais de causalidade. A subvenção indica, portanto, o Estado em ação 

novamente, por meio da instituição de uma política pública do tipo regulatória (cf. 

MATTOS et al., 2004). Entende-se que tal fato se configura como um segundo episódio 

do tipo SUIN Cause (2) na sequência de fatores causais que levaram ao estabelecimento 

de uma política pública consistente de fomento às indústrias criativas em Pernambuco. 

A lei nº 17.244/2006 teve sua redação parcialmente modificada pelas leis nº 

17.762/2011, nº 17.942/2013 e nº 18168/2015, as quais acabaram por ampliar seu 

escopo em termos territoriais e de serviços beneficiados do ponto de vista fiscal. 

Inicialmente, previa-se somente a região do Sítio Histórico do Bairro do Recife, a qual 

deveria contemplar atividades ligadas à informática e congêneres, bem como serviços 

de telemarketing. Com as novas redações, a área de influência da política pública se 

tornou bem mais ampla, englobando atividades essencialmente vinculadas às chamadas 

indústrias criativas. 

No ano de 2011, a expressão “economia criativa” foi listada como uma das metas 

propostas no relatório gerencial anual, cujo objetivo principal era implantar o CETEC, 

Centro de Excelência em Tecnologia para Economia Criativa e Inovação do Porto 

Digital (RELATÓRIO GERENCIAL, 2011, p. 31). A expressão surge pela primeira vez 

                                                
8 Sobre a história do Porto Digital, ver: < http://www.portodigital.org/parque/historia>. Acesso em 13 de jul. 2017. 
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nos documentos de gerenciamento do Parque nesse relatório, de 29 de março de 2012, 

no qual se observam 47 ocorrências ao todo. Um exame dos documentos oficiais 

disponíveis no sítio do Porto Digital9 indica uma gradual absorção por parte da 

iniciativa de áreas relacionadas à comunicação e cultura, para além, fundamentalmente, 

de atividades referentes a TICs. Em 2011 a expressão “economia criativa” surge e se 

mantém presente a partir daquele momento. 

 

TABELA 2: documentos oficiais examinados na pesquisa. 

Relatórios / documentos oficiais Palavras relacionadas ao campo da 
comunicação e/ou cultura 

Plano Bianual (2001 - 2002)  comunicaçao 

Projeto Rec - Olinda (2005) comunicação e cultura 

Relatorio Gerencial (2003) comunicação e midia 

Relatorio Gerencial (2004) comunicação e midia 

Relatorio Gerencial (2005)  midia e comunicação 

Relatorio Gerencial (2006)  comunicação 

Relatorio Gerencial (2007)  comunicação e midia 

Relatorio Gerencial (2008)  comunicação e cultura 

Relatorio Gerencial (2009)  comunicação e cultura 

Relatorio Gerencial (2011) economia criativa, comunicação e cultura 

Relatorio Gerencial (2012) midia, cultura, economia criativa e 
comunicação 

Relatorio Gerencial (2013) midia, economia criativa e comunicação 

Relatorio Gerencial (2015) comunicação, midia, economia criativa, 
jornalismo e cultura 

Fonte: tabela elaborada pelos autores. 

 

Esse não é um fato isolado. Não por acaso, ainda em 2011, no dia 28 de dezembro, 

foi sancionada a lei municipal nº 17.762/2011, a qual altera parcialmente a redação da 

lei municipal nº 17.244/2006. Na prática, a alteração ampliou o benefício fiscal para as 

empresas vinculadas à economia criativa, com o claro objetivo de incentivar o 

desenvolvimento do setor, tanto em termos de diversidade de atividades, quanto 

territorialmente, conforme trecho abaixo (RECIFE, 2011): 

 
Art. 1º Fica instituído o programa de incentivo ao Porto Digital 
mediante a concessão de benefícios fiscais aos estabelecimentos, 

                                                
9 Disponíveis em: <http://portodigital.org/parque/o-que-e-o-porto-digital/documentacao>. Acesso em: 13 de jul. de 
2017. 
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contribuintes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - 
ISSQN, situados no âmbito de Revitalização da Zona Especial do 
Patrimônio Histórico Cultural 09 - Sítio Histórico do Bairro do Recife 
(Zona Primária); no quadrilátero do Bairro de Santo Amaro (Zona 
Secundária 1); e na Avenida Guararapes e adjacências(Zona 
Secundária 2), que exerçam as seguintes atividades: (Redação dada 
pela Lei nº 18168/2015) 
(…) 
III - produção e pós-produção cinematográfica, de vídeos e de 
programas de televisão, enquadradas nos itens 12.13, 13.01 e 13.02 da 
lista de serviços do art. 102 da Lei Municipal nº 15.563/91; 
IV - distribuição cinematográfica, de vídeo, de programas de televisão 
e de música, enquadradas no item 10.10 da lista de serviços do art. 
102 da Lei Municipal nº 15.563/91; 
V - exibição cinematográfica, de musicais, espetáculos, shows, 
concertos e óperas enquadradas no item 12.02 e 12.16 da lista de 
serviços do art. 102 da Lei Municipal nº 15.563/91; 
VI - gravação de som e edição de música, enquadradas no item 13.01 
da lista de serviços do art. 102 da Lei Municipal nº 15.563/91; 
VII - fotográficas e similares enquadradas no item 13.02 da lista de 
serviços do art. 102 da Lei Municipal nº 15.563/91; 
VIII - design relativo aos incisos III, IV, V, VI e VII deste artigo 
enquadradas nos itens 23 e 32 da lista de serviços do art. 102 da Lei 
Municipal nº 15.563/91.  
 
 

No dia 12 de agosto de 2013, o PORTOMÍDIA abriu suas portas em um casarão 

revitalizado de 500 m2, no Bairro do Recife, fruto de um investimento de R$ 24 milhões 

do Governo Federal e do Governo de Pernambuco (CAVALCANTI, 2013). A 

inauguração se tratou da formalização, por meio de equipamento, de uma política 

pública que já havia dado seu primeiro passo oficial em 2011. Esse foi mais um 

episódio na trajetória de fomento às indústrias criativas no Estado, de modo a se 

configurar como mais um condicionante do tipo SUIN Cause (3). O espaço oferece salas 

de treinamento, laboratórios de pós-produção, galerias de artes digitais. Em seu sítio na 

internet, o PORTOMÍDIA assim resume seu propósito: 

 
O Portomídia é a ação do Porto Digital que tem como objetivo 
contribuir para a estruturação de um polo de economia criativa 
internacionalmente relevante no Recife. 
 
Baseado em quatro pilares, capacitação, incubação, experimentação e 
demonstração, o Portomídia oferece infraestrutura e programas de 
qualificação com o objetivo de contribuir para melhoria da qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas e pessoas atuantes 
nesse mercado. 
 
Estrategicamente o Portomídia direciona suas ações para seis áreas da 
economia criativa: multimídia, games, cinema, design, música e 
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fotografia. Representantes dessas áreas de atuação podem utilizar os 
estúdios e laboratórios, participar dos cursos e eventos de qualificação 
oferecidos através do Programa Portomídia de Capacitação, além de 
poder incubar novas ideias na incubadora Portomídia e utilizar-se da 
galeria de artes digitais, espaço situado no prédio do Portomídia10. 

 

A absorção desse conceito de criatividade se deu por meio de algumas etapas, 

conforme listadas em relatório do Porto Digital (RELATÓRIO GERENCIAL, 2011, 

P.12): participações em congressos e seminários nacionais e internacionais sobre 

Economia Criativa como alternativa para o desenvolvimento local; realização de 

estudos sobre a aplicação da tecnologia da informação para a Economia Criativa para 

indicações de desenvolvimento econômico; e implantação da IETEC, Incubadora de 

Empreendimentos Inovadores em Tecnologia da Informação para a Economia Criativa. 

Esse viés foi incorporado, também, ao documento Manual da Qualidade do NGPD, o 

qual assim se apresenta: 

 
O Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) é uma entidade de 
natureza privada sem fins lucrativos e qualificada como Organização 
Social (OS) pelo Governo do Estado de Pernambuco e pela Prefeitura 
da Cidade do Recife. Criado em dezembro de 2000, o NGPD tem o 
propósito de estruturar e promover a gestão sustentável do Porto 
Digital, atuando como agente de implementação de políticas 
públicas que estimulam o setor de TIC (Tecnologia da informação 
e comunicação) e Economia Criativa, em especial Games, Cine-
Vídeo, Animação, Design, Fotografia, Música e Multimídia 
(MANUAL DA QUALIDADE, p. 3, s.d., grifo nosso). 

 
 

Em seu relatório de março de 2016, relativo ao ano de 2015 (RELATÓRIO 

GERENCIAL, 2015, p. 27), o NGPD lista uma série de ações voltadas ao estudo e 

fomento da economia criativa no Estado. Segundo dados disponíveis no 16º Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Estado de Pernambuco, o polo conta com mais de 55 projetos finalizados em seus 

laboratórios (RELATÓRIO GERENCIAL, 2015, p. 28), no desenvolvimento destes, é 

válido ressaltar a parceria dos polos tecnológicos, através das empresas incubadas. Por 

estarem inseridas no ambiente do Porto Digital, elas são beneficiadas por incentivos de 

ISS, com redução de 5% para 2% na alíquota (EDITAL DO PORTO MÍDIA, 2012, 

p.1). Esses elementos reforçam o papel do Estado no fomento desse setor em 

                                                
10 Disponível em: < http://www.portomidia.org/portomidia.php>. Acesso em: 13 de jul. 2017. 
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Pernambuco, a partir do momento em que recorre à sua prerrogativa de regulador para 

promover incentivos a empresas relacionadas às indústrias criativas. 

 
Considerações finais 

O presente artigo apresenta resultados preliminares de ampla pesquisa que possui 

como objeto de estudo o Porto Digital, desenvolvida  na Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap), intitulada “Estudo exploratório das indústrias criativas em 

Pernambuco”. Este trabalho, porém, é fruto de um recorte específico que se propõe a 

investigar o papel do Estado, por meio da implementação de políticas públicas, como 

indutor desse setor. O fenômeno em tela foi inserido, em termos teórico-conceituais, no 

debate sobre as transformações do capital na sociedade contemporânea, em que 

conhecimento e criatividade são apontados como ativos fundamentais. Nesse sentido, a 

partir do método sequencial (method of sequence elaboration), procurou-se identificar 

fatores causais antecedentes, mecanismos parciais de causalidade, causas necessárias 

(SUIN Causes) ou suficientes (INUS Causes). 

Por meio da análise empreendida, foi possível identificar a lei nº 15.563/91 e a lei 

nº 17.237/2006 como mecanismos parciais de causalidade, bem como a atuação do 

indivíduo Cláudio Marinho, entre as décadas de 1980 e 1990, na Prefeitura do Recife e 

no Softex Recife. Já a atuação de Marinho à frente da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco, no governo Jarbas Vasconcelos,  foi classificada 

como SUIN Cause  de no 1. Já a instituição da lei nº 17.244/2006 foi apontada como 

condicionante do tipo SUIN Cause de no 2. Os dispositivos legais que se seguiram à lei 

nº 17.244/2006, a qual institui o incentivo fundamental ao desenvolvimento do Porto 

Digital, indicam um processo gradual de ampliação territorial e de áreas de atuação das 

indústrias criativas no Recife. A emergência do PORTOMÍDIA, fundamentalmente 

entre os anos de 2011 e 2013, por sua vez, foi identificada como condicionante do tipo 

SUIN Cause (3). 

Entende-se que os episódios acima destacados se tratam de condicionantes do tipo 

necessários, porém não suficientes, para a gênese e desenvolvimento do setor de 

indústrias criativas em Pernambuco, por meio da ação estatal. As leis nº 17.762/2011, nº 

17.942/2013, nº 18.168/2015 e nº 18.337/2017 ilustram o Estado em ação, em claro 

processo de implementação de política pública de incremento do setor, resultado, 

sobretudo, da articulação entre empresas, academia e governos municipal e estadual, em 

um contexto de preservação do modelo da hélice tríplice. 
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