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Arranjos produtivos locais – digitais 
e analógicos

A Região Metropolitana de São Paulo registra a transição 

dos seus arranjos produtivos locais de analógicos para digitais.2 

Esse fenômeno se intensificou a partir da segunda metade do 

sécu lo XX, nas suas principias cadeias produtivas. A área era to-

mada por arranjos produtivos amarrados ao chassi das indústrias 

automobilística e têxtil. Aos poucos ela foi ocupada pelos arran-

jos produtivos ligados à economia criativa (marketing, cadeia do 

 1 Professor Doutor do Departamento de Comunicação Social, da Faculdade de 

Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), da Unesp, câmpus de Bauru; 

coordenador do curso de Jornalismo; ministra a disciplina Jornalismo Espe-

cializado (I e II); pesquisador do Centro de Estudos Latino Americanos sobre 

Comunicação e Cultura (Celacc/ECA/USP) e do Laboratório de Estudos 

em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec/Faac/Unesp); 

coordenador do Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa 

(NeoCriativa/Faac/Unesp/Bauru). E-mail: jxavier@faac.unesp.br.

 2 Os conceitos analógicos e digitais são usados neste artigo como tangível/

material e intangível/imaterial, para marcar a transição entre um estágio e 

outro nos arranjos produtivos locais.
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turismo de negócio, comunicação, arquitetura, eventos, ciclo da 

moda, entretenimento, design, corredores digitais, produção de 

bens simbólicos, culturais e intangíveis). As cadeias produtivas 

econômicas principais – articuladas em áreas e regiões estraté-

gicas (bairros da Mooca, Penha, Brás e Barra Funda) – foram 

deslocadas para as áreas centrais da cidade (região da Aveni-

da Paulista e entorno). A atividade industrial perde força na 

região, e a atividade criativa cresce e sedimenta-se no horizonte 

econômico metropolitano. A característica fundamental desse 

cenário mutante é a desterritorialização dos arranjos produti-

vos locais: de áreas territoriais produtivas fixas (cadeias de in-

sumos, infraestrutura produtiva e mão de obra especializada 

nuclealizada) para áreas territoriais virtuais (insumos digitais, 

infraestrutura digital capilarizada e descentralização da mão de 

obra especializada). A cidade industrial cede espaço para a nova 

cidade criativa que emerge na área metropolitana de São Paulo.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE, 2010),3 a região metropolitana de São Paulo é 

constituída por uma extensa e densa bacia tecnológica. Ela é a 

região onde há a mais consistente infraestrutura técnica na região 

Sudeste, a mais densa e rica do país. Esse território é coberto por 

uma rede que dá sustentação à cadeia produtiva, que concentra 

renda, cultura e poder político, em uma estreita faixa de territorial.

Esse território criativo concentra núcleos de gestão de proces-

sos produtivos e criativos (políticos, econômicos, sociais, cultu-

rais e tecnológicos), de pessoas (centros de formação profissional, 

técnica, intelectual e cultural) e de recursos (materiais – infraes-

trutura física [hidráulica, mecânica, elétrica]) – e imateriais (sim-

bólicas, culturais e digitais); hardware e software estratégicos de 

criação e produção.

 3 Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE/2010), XII Censo Demo-

gráfico. (Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso  

em: 2 jan. 2010.).
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A área é tomada por sofisticadas e modernas próteses técni-

cas, analógicas e digitais (públicas e particulares); concentra os 

principais centros de pesquisas e universidades, com extensos 

projetos teóricos e experimentais; o maior número de pesquisa-

dores, inovadores criativos, docentes e discentes do país; e forma 

a maior rede de arranjos produtivos locais (APL) – das economias 

de manufaturas e criativas – conectados do território nacional.

Esse universo é regulado por políticas públicas pontuais (para 

cada uma dessas cadeias produtivas) e políticas públicas glo-

bais (para o conjunto dos arranjos produtivos), políticas públi-

cas segmentadas (para cada uma das dimensões dessas cadeias 

produtivas: gestão de processos, pessoas e recursos) e políticas 

públicas transversais (para todas as dimensões dessas cadeias). 

Muitas dessas políticas públicas, pela magnitude e represen-

tação política da região, se estendem para as demais regiões do 

país, assim como as políticas públicas de inclusão. São diversos 

os mecanismos que promovem a inclusão educacional (progra-

mas de ingresso no sistema formal de educação), a inclusão cul-

tural (constituição de uma rede de inclusão virtual) e inclusão 

digital (pontos de cultura e conexão) dos segmentos sociais em 

condição vulnerável, mantidos pelo poder público (municipal, 

estadual e federal) e pela iniciativa privada (projetos de organi-

zações particulares dos setores produtivos e pelas organizações 

não governamentais).

Pelos números apresentados pelo IBGE, a região metropoli-

tana de São Paulo é uma densa área de próteses tecnológicas, com 

sofisticadas formas de gestão de processos, pessoas e recursos, 

capaz de sustentar a transição de uma economia industrial (mate-

rial e analógica) para uma economia criativa (imaterial e digital).

Este artigo procura contribuir para preencher a lacuna dos 

estudos sobre a emergência de novos operadores culturais, em 

áreas concentradas, que se apossaram das novas ferramentas 

digitais, capilarizadas pelo território, para a produção e inovação 

de bens culturais e simbólicos.
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Áreas Concentradas: processos, pessoas 
e recursos tangíveis e intangíveis

Dois componentes – que se entrelaçam – são importantes 

para a compreensão desse cenário que se desabrocha na maior 

região metropolitana da América Latina: a densa estrutura tec-

nológica, que articula elementos tangíveis e intangíveis, e a se-

dimentação de novos modelos de negócios e serviços criativos, 

a chamada economia criativa. Em um extenso estudo sobre o 

processo de ocupação do território brasileiro, o geógrafo Milton 

Santos (2001a) observou a formação das chamadas “regiões con-

centradas”. Essas regiões são caracterizadas pela convergência 

de fatores que implicam as formas de organização dos seus pro-

cessos, da mobilidade e ocupação das pessoas que vivem nessas 

regiões, e pela mobilização dos recursos disponíveis, tanto os 

materiais como os imateriais.

Segundo Santos (2001a, p.42):

Essa indústria em desenvolvimento, particularmente a partir 

da revolução de 1932, precisava ampliar o seu mercado. A extinção 

das barreiras à circulação de mercadorias entre os Estados da União 

marcou um avanço fundamental no processo de integração eco-

nômica do espaço nacional. Faltavam, porém, outras variáveis de 

sustentação, entre elas uma rede nacional de transportes. Essa inte-

gração começou pela região circunvizinha ao Estado de São Paulo, 

pois as relações comerciais eram facilitadas pela existência de um 

embrião de transportes modernos em rede e a relativa proximidade 

dos mercados permitia um tráfego marítimo mais extenso.

Santos (2001a) sinaliza que essa mobilização (processos, pes-

soas e recursos) criou as condições para a formação da “região 

polarizada” do país. Segundo o geógrafo, esse foi o momento ini-

cial da integração territorial, dado por uma integração regional 
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do Sudeste e do Sul, e que forjou as bases dessa região, ocupada 

por próteses tecnológicas.

São nas dobras desses processos contínuos que se formam as 

regiões e áreas concentradas. Nelas convergem recursos tangíveis 

e intangíveis que formam a materialidade da ocupação do terri-

tório. Esse processo é o ruído de fundo que ecoa e molda as fron-

teiras das singularidades da região metropolitana de São Paulo.

Nessa região destacam-se as infraestruturas técnicas, os por-

tos e aeroportos, as ferrovias, rodovias e hidrovias, as infraestru-

turas elétricas, as de refinos (petróleo) e dutos, e as bases físicas 

das telecomunicações; as próteses tecnológicas que dão veloci-

dades à dinâmica da região concentrada.

“Graças aos progressos da ciência e da técnica e à circulação 

acelerada de informações, geram-se as condições materiais e 

imateriais para aumentar a especialização do trabalho nos luga-

res”, diz Milton Santos (2001a, p.105). O processo permite uma 

reorganização produtiva permanente e acelerada do território e 

dos seus agentes criativos.

A cidade é o território onde se dão as contradições e os con-

flitos, inerentes aos processos de mudanças estruturais, reor-

ganização produtiva e implicações sobre as condições de vida 

e emprego dos seus agentes. Em especial, as grandes cidades e 

regiões metropolitanas. Para Santos (2001a), a Região Concen-

trada é o lócus e logos dessas contradições:

Como estamos vendo, nas áreas privilegiadas pela concentração 

o trabalho adquire maior especialização e cresce a necessidade de 

intercâmbios. As cidades tornam-se especializadas e por isso se 

verifica, como no Estado de São Paulo, uma acentuada divisão inte-

rurbana do trabalho. [...] Na Região Concentrada, lócus de divisões 

“extremas” do trabalho, aumentam as áreas destinadas à circulação 

e os movimentos internos resultam mais intenso do que no resto do 

país. (Santos, 2001a, p.141)
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Segundo Santos (2001a, p.141):

Sístole e diástole ao mesmo tempo. Podemos falar da tendência 

à dissolução da metrópole no território e de uma presença simultâ-

nea e instantânea em todos os lugares do país, enquanto se reforça 

sua capacidade de comando, sobretudo quanto à informação e ao 

sistema bancário.

A Região metropolitana de São Paulo tem todos os elementos 

que caracterizam uma região concentrada: processos (políticos, 

econômicos, sociais, culturais e tecnológicos), pessoas (agentes 

vinculados às atividades hegemônicas e agentes vinculados às 

atividades subalternas), e recursos (materiais – infraestrutura fí-

sica – e imateriais – bens culturais e simbólicos). Ela é atravessa-

da por contradições em todas as suas dimensões (desigualdades 

territoriais, zonas de densidade e de rarefação, zonas de fluidez e 

viscosidade, espaços da rapidez e da lentidão, espaços luminosos 

e opacos, espaços que mandam e obedecem), segundo Santos 

(2001a), que condicionam as formas de apropriação desses re-

cursos pelos seus agentes ativos. Essas circunstâncias abrem 

brechas para a reorganização produtiva, como a estimulada pela 

economia criativa.

A economia criativa é o outro componente importante para a 

compreensão do cenário mutante da área concentrada da Região 

Metropolitana.

O Instituto Itaú Cultural publicou4 um estudo sobre a po-

tencialidade da economia criativa como fator de desenvolvi-

mento econômico e social. O estudo procura traçar painel sobre 

a conceituação dessa modalidade econômica, e suas múltiplas 

formas de aplicação para a criação de renda e emprego.

Na publicação, a então chefe do Programa de Economia e 

Indústrias Criativas da Unctad (United Nations Conference on 

 4 Cf. Reis (2008).
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Trade and Development), Edna dos Santos-Duisenberg (2008) 

desenha as visões globais que embalam a construção do conceito 

e que procuram delinear as fronteiras das experiências realiza-

das em âmbito mundial. Para a brasileira, o desenvolvimento 

econômico em escala global provocou mudanças da estrutura 

da sociedade e no comportamento dos agentes econômicos e 

sociais. Os avanços tecnológicos e a conectividade influenciam 

as atividades diárias dos membros da sociedade moderna.

Santos-Duisenberg (2008) argumenta que essas transfor-

mações deram novas formas aos padrões de consumo cultural, 

em escala mundial, de produtos processos, serviços criativos e 

culturais, “criados, produzidos, reproduzidos, distribuídos e 

comercializados em nível nacional e internacional”. Segundo 

ela, esse “ambiente mutante” é o reconhecimento de que “a cria-

tividade e o talento humano, mais do que os fatores de produção 

tradicionais, como o trabalho e o capital, estão se tornando ra-

pidamente um poderoso instrumento para fomentar ganhos de 

desenvolvimento” (Santos-Duisenberg, 2008, p.56).

Além do mais, como a noção científica de conhecimento, de 

inovação e de tecnologia da informação está inserida na estrutura 

conceitual da economia criativa, há quem defenda que hoje estamos 

testemunhando um período de transição. Parece que o mundo está 

passando por uma mudança gradativa de paradigma, saindo da era 

da Sociedade da Informação do século XX, onde o foco estava na 

comunicação liderada pela informação, e indo em direção a uma 

abordagem mais holística da Economia Criativa no século XXI, 

em que a força motriz é a criatividade liderada pelo conhecimento e 

apoiada pela conectividade. (Santos-Duisenberg, 2008, p.56)

Segundo Santos-Duisenberg (2008), no horizonte das mu-

danças provocadas pela reorganização produtiva e econômica 

global, a economia criativa emerge como uma nova possibi-
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lidade de geração de renda, emprego e trabalho, em diversas 

áreas econômicas.

Ela aponta seis aspectos básicos que impulsionam o desen-

volvimento da econômica criativa (Santos-Duisenberg, 2008, 

p.59):

• Dimensão das políticas: políticas econômica, tecnológica, 

cultural e social;

• Multidisciplinar: cultura, trabalho, comércio, tecnologia, 

turismo;

• Onipresente: educação, trabalho, lazer e entretenimento;

• Valores culturais – históricos: antropologia/estética, étnico e 

diversidade cultural;

• Atemporal: tradições do passado, tecnologias atuais, visão 

futura;

• Inclusão na sociedade: setores público/privado, todas as 

classes sociais, ONGs com ou sem fins lucrativos.

Esses componentes se articulam em quatro núcleos, que 

mantêm entre si múltiplas conexões universais e permanentes: 

patrimônio cultural, artes, mídias e criações funcionais.

Santos-Duisenberg (2008) tece considerações sobre o poten-

cial da economia criativa (possibilidades econômicas, impactos 

na economia global, geração de renda e trabalho, mensuração 

dos dados da economia criativa, magnitude e emprego de mão 

de obra, definições de políticas públicas, organização dos novos 

arranjos produtivos e das suas respectivas cadeias, estratégia 

de desenvolvimento da economia criativa e ações sociais). A 

economia criativa não é uma “panaceia geral”, mas pode ser mo-

bilizada como estratégia de desenvolvimento, segundo a repre-

sentante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco).

Sintonizado com as experiências internacionais, no Brasil, o 

ministério da Cultural (MinC) criou a secretaria da Economia 
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Criativa.5 O órgão faz parte da ação estratégica do governo fe-

deral para o desenvolvimento econômico, com ênfase no ciclo de 

produção cultural, e da inclusão de seus agentes. 

Para a secretária da Economia Criativa do ministério da Cul-

tura, Cláudia Leitão (2011), o plano atende ao compromisso 

político do governo de resgatar o que foi descartado pelos opera-

dores do “desenvolvimento moderno”: a criatividade dos agen-

tes criativos brasileiros.

Leitão explica essa estratégia, no texto de apresentação do 

Plano da Secretaria da Economia Criativa:

O Plano da Secretaria da Economia Criativa (2011-2014) 

representa o desejo e o compromisso do Ministério da Cultura, no 

Governo Dilma Rousseff, de resgatar o que a economia tradicional 

e os arautos do desenvolvimento moderno descartaram: a criati-

vidade do povo brasileiro. As tecnologias sociais produzidas pela 

imensa criatividade brasileira tornaram-se realidades irrefutáveis. 

No entanto, essas tecnologias ainda carecem de apoio do Estado 

brasileiro para vicejarem. Em inúmeros países de diversos conti-

nentes (como a Austrália, a Turquia, a China) a criatividade vem 

sendo apoiada por políticas públicas e sendo tratada como o insumo 

por excelência da inovação. Essa nova economia vem crescendo, 

graças à sociedade do conhecimento e às novas tecnologias. É a 

dimensão simbólica da criação humana (presente das artes do circo 

ao conteúdo dos games) que passa a ser o elemento fundamental na 

definição do preço desses novos bens e serviços, construindo novas 

solidariedades, novas éticas e estéticas, reunindo, enfim, comunida-

des e indivíduos, desta feita, a partir das redes e coletivos (Plano da 

Secretaria da Economia Criativa, 2011)

 5 O governo da presidente Dilma Vana Rousseff – na gestão da ministra da 

Cultura Anna Maria Buarque de Hollanda (2011/2012) – criou a secretaria da 

Economia Criativa, que lançou, em 2011, o “Plano da Secretaria da Economia 

Criativa – políticas, diretrizes e ações – 2011 a 2014”.
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Os dois vetores apontados (área concentrada – material e 

imaterial – e o desenvolvimento de componentes da economia 

criativa) contribuem para a compreensão do processo em curso, 

da mudança do cenário de uma cidade industrial para o cená-

rio de uma cidade criativa, em que os novos processos têm a 

criatividade como base fundamental da inovação e invenção de 

produtos, serviços e processos. Características que atravessam 

todo o ciclo inventivo (criação, produção, circulação, distribui-

ção, consumo/fruição, reuso e reutilização), em todas as cadeias 

produtivas, e implicam a metamorfose dos Arranjos Produtivos 

Locais de Cultura (APLc) em Arranjos Produtivos Virtuais de 

Cultura (APVc), em processo acelerado de desterritorialização.

Região metropolitana de São Paulo: 
território criativo e cidade criativa

A cidade de São Paulo é uma plataforma para a inovação, 

invenção e criação de produtos, serviços e processos criativos. 

Seus processos inventivos, seus agentes inovadores e seus recur-

sos culturais transformam a cidade em um laboratório ampliado 

de invenções e reinvenções. Os Índices de Desenvolvimento 

Humano da cidade (IDH/IBGE/2010) apontam para a concen-

tração na região central das melhores condições de vida (con-

centração dos equipamentos sociais e culturais; concentração 

dos sistemas de atenção e atendimentos; concentração dos agen-

tes criativos). O mapa mostra a migração do centro econômico 

da cidade dos bairros operários para os centros de economia 

criativa e simbólica, da região central, com a Avenida Paulista6 

como eixo desse corredor digital.

 6 A Avenida Paulista – que completou cem anos – concentra os equipamen-

tos de produção e reprodução simbólica – econômica, cultural, artística – da 
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Do centro para a periferia, três anéis se formam, quando se 

avalia o IDH da região. Na parte central, os índices são “muito ele-

vados”, dada à concentração dos equipamentos sociais na região. 

No segundo anel, onde se localizam os bairros de classe média, os 

indicadores são considerados “elevados”. No último anel, onde se 

localizam as periferias da cidade, os indicadores são “médios”. Os 

bairros tradicionais do século passado deixam de ser os “distri-

tos industriais” da cidade, onde os operários moravam próximos 

das fábricas e onde as cadeias de insumo eram na vizinhança.

Nesse deslocamento das áreas produtivas, novas concen-

trações se desenharam, em novos ciclos, que redefiniram a 

fisionomia da cidade e reorganizaram os seus diversos ciclos 

produtivos, de bens materiais e simbólicos. Os números7 que 

arquitetam a topologia humana da Região Metropolitana de São 

Paulo dão à dimensão da magnitude dessa área concentrada de 

economia criativa.

Cerca de 19 milhões de pessoas vivem na Região Metro-

politana, segundo os dados do IBGE/2010, em 38 municípios 

(grandes, médios e pequenos). O município de São Paulo tinha à 

época da divulgação dos dados 10.886.518 habitantes. Número 

que ficou para trás. A indústria do turismo – apontada como um 

dos vetores da economia criativa – desponta como eixo estraté-

gico dessa nova economia.

Em 2010, a cidade foi visitada por 11,7 milhões de turistas. 

Cerca de 10 milhões eram turistas nacionais (82,46%); os estran-

geiros foram 1,6 milhões (16,4%). Em relação ao ano anterior, o 

movimento do turismo na cidade cresceu 3,54%. A maior parte 

desses turistas visita a cidade em “turismo de negócio” (56,1%). 

Desses, 22,4% participaram de eventos; 10,9% a lazer; 4% para 

estudos; 2,6% para visitar parentes e amigos; e 2,5% para assun-

cidade e do país (Disponível em: <http://www.associacaopaulistaviva.org.

br/aavenida_numeros.asp>. Acesso em: 6 mar. 2012).

 7 Disponível em: <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/sao-paulo-em-

-numeros>. Acesso em: 14 nov. 2011.
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tos de saúde. Dos estrangeiros, 38% vêm da Europa; 30% dos 

EUA e Canadá; 21% do Mercosul;8 7% da América Latina, e 4% 

da Ásia. Esses turistas ficam na cidade entre três e cinco dias, e 

gastam 150 dólares.

O turismo de negócio e evento movimenta a economia e gera 

emprego de forma capilarizada. São Paulo é a capital que recebe o 

maior número de feiras de negócios na América Latina, e está em 

12o lugar nos destinos para eventos internacionais. São realizados 

na cidade 90 mil eventos por ano, um a cada 6 minutos. Trata-se 

do principal mercado brasileiro de feiras de negócios, 75%, que 

gera R$ 2,9 bilhões por ano, sendo R$ 700 milhões em locação de 

áreas para exposição; R$ 700 milhões em serviços; R$ 8,5 bilhões 

em viagens, hospedagens e transporte terrestre e aéreo, com mais 

de 500 mil empregos diretos e indiretos.

Os dez maiores eventos de São Paulo mobilizaram cerca de 

12,5 milhões de pessoas, no universo da economia criativa (fes-

tas populares, feiras de negócios, turismo, serviços e processos 

culturais), e, em termos de recursos, geram cerca de R$ 1.250 

bilhão por ano. Isso sem considerar as cadeias produtivas do 

transporte, hospedagem, alimentação, lazer e compras.

A indústria do turismo é uma fonte geradora de renda, tra-

balho e empregos que provoca impacto na cadeia produtiva de 

bens simbólicos e de serviço da região. A Região Metropolitana 

da cidade de São Paulo consolida-se como uma área de desta-

que da economia criativa, e implica reestruturação dos arranjos 

produtivos da região, dos mecanismos econômicos, dos agentes 

criativos, e dos seus recursos e físicos e culturais.

Nos planos econômicos, científicos e culturais, a região con-

centra os principais equipamentos, centros de produção de co-

nhecimento e de inovações tecnológicas. A região de São Paulo é 

 8 Países que fazem parte: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. 

Estados Associados: Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. Estados 

Observadores: México e Nova Zelândia.
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sede de 38 das 100 maiores empresas privada de capital nacional. 

Cerca de 60% dos grupos internacionais instalados no país têm 

suas sedes na região (IBGE, 2010).

O setor financeiro não é diferente. As áreas de gestão dos 

dezessete dos vintes maiores bancos estão localizadas na região. 

Assim como oito das dez maiores corretoras de valores; 31 das 

50 maiores seguradoras; metade das maiores empresas de tec-

nologia do país (100); a maior bolsa de valores da América do 

Sul (Bovespa); a sexta maior Bolsa de Mercadoria e Futuros 

(BM&F) do mundo, em valores de negócios. Em comunicação 

digital, seis dos sete mais conhecidos portais de internet estão na 

região. São 864 mil transações de cartão de crédito por dia, 1.931 

agências bancárias (de instituições nacionais e internacionais), 

com cerca de 860 mil transações de cartão de crédito diárias 

(extensiva forma de ingresso no universo digital e do consumo, 

segundo Zygmunt Bauman, 2011).

Na área da saúde, o Hospital das Clínicas – ligado à Univer-

sidade de São Paulo, a maior em produção científica no país – 

é o maior complexo hospitalar da América Latina. No total, a 

rede de saúde é formada por 1.769 estabelecimentos de saúde; 40 

hospitais públicos; 61 hospitais particulares; com 24.957 leitos. 

São 26 universidades (públicas e privadas), 146 faculdades e 22 

Centros de Educação Tecnológica. A rede de atenção cultural é 

diversificada e se estende para todas as regiões: 160 teatros, 110 

museus, 260 salas em 55 cinemas, 280 salas de teatro (600 espetá-

culos teatrais em média por ano), 40 centros culturais, 64 parques 

e áreas verdes, sete parques temáticos (na Grande São Paulo), sete 

grandes casas de espetáculos, 294 salas para shows e concertos.

O cenário da área de concentração tecnológica, em que se ar-

ticulam processos pautados pela econômica criativa, indica que o 

processo de digitalização da Região Metropolitana de São Paulo 

transformou os antigos arranjos produtivos locais – da era da 

manufatura – nos novos arranjos produtivos digitais – da era 
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da economia criativa – e desterritorializou as cadeias produtivas 

e seus arranjos.

Ecologia criativa da cidade criativa: 
novos criativos e novas narrativas

A ecologia digital (Howkins, 2001) da cidade criativa de São 

Paulo tirou dos conglomerados de produção de bens culturais e 

simbólicos o monopólio produtivo. A democratização do acesso 

ao universo digital e a capilarização das tecnologias móveis trou-

xeram para a cena da cidade novos agentes criativos e novas nar-

rativas culturais. As regiões periféricas da cidade desenharam 

novas redes digitais, sustentadas em políticas públicas, áreas 

de formação criativas (coletivos culturais), e a disseminação de 

infraestruturas digitais e analógicas. Os novos operadores criati-

vos articularam “esferas públicas alternativas” e circuitos cultu-

rais, que restituem, em parte, a polifonia multicultural da região 

metropolitana.

Ana Carla Fonseca Reis (2011), em seus estudos sobre as 

características das cidades criativas, aponta três aspectos funda-

mentais dessas cidades: inovações, conexões e cultura.

Para ela, inovações são criatividades aplicadas para solucionar 

problemas concretos e antecipar oportunidades apresentadas 

pelos cenários criativos. Tais inovações têm contornos sociais, 

culturais e ambientais, e não se limitam às inovações tecnológi-

cas. As conexões se dão em múltiplas dimensões: histórica (entre 

o passado da cidade, que forma sua identidade e sua estratégia 

de futuro); geográfica (entre bairros e zonas, o que é importante 

nas grandes cidades); governança (com a participação de setores 

públicos, privados e da sociedade civil), diversidade (aglutinando 

pessoas com distintos pontos de vista, profissões, culturas, com-

portamentos), e locais e globais (preservando as singularidades 

da cidade, sem por isso isolá-la do mundo) (Reis, 2011, p.33).
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A pesquisadora diz que a cultura faz parte da cidade criativa 

“sob quatro formas mais visíveis” e se insere por seu conteúdo, 

“compreendendo produtos, serviços e patrimônio (material e 

imaterial), e manifestações de caráter único”; pelas suas indús-

trias criativas, que compreendem “cadeias culturais”, da criação 

à produção, do consumo ao acesso, com impacto econômico na 

geração de emprego, renda e arrecadação tributária; ao acres-

centar novos valores aos segmentos tradicionais, com a “dife-

renciação e unicidade, em um contexto mais amplo de economia 

criativa”, e ao formar o ambiente criativo, com a “convivência 

de diversidade e manifestações, fontes de inspiração para olhares 

e ideias diferentes, em especiais pelas artes” (Reis, 2011, p.33). 

Inovações, conexões e cultura são insumos presentes na ecologia 

criativa da região metropolitana de São Paulo, e estimulam as 

novas redes de criação, produção e fruição de bens, serviços e 

processos culturais. Clima propício para o surgimento dos cole-

tivos de produção de conteúdos.

Esse cenário foi apresentado na edição especial da revista 

Bravo!,9 que aponta a emergência de um novo cenário cultural, 

estimulado pelas novas tecnológicas, os novos criativos culturais 

e os coletivos culturais, que com suas produções e inovações – de 

plataformas, gestão de processos, formatos, conteúdos, públicos 

e linguagens – ocupam espaços representativos nos territórios 

culturais, nas últimas décadas.

 9 Bravo! Edição Especial de Aniversário – 15 anos. “Os 15 fatores mais rele-

vantes da cultura brasileira nos últimos quinze anos” – 1. O florescimento 

da escrita; 2. O sucesso de cinema de ação Made in Brazil; 3. A renovação do 

documentário; 4. A ascensão da cena musical independente; 5. A dissemi-

nação do teatro de grupo; 6. O surgimento de uma Broadway nacional; 7. A 

revitalização da OSESP; 8. O reconhecimento internacional da arte contem-

porânea brasileira; 9. O nascimento de Inhotim; 10. A descoberta da periferia 

pelo centro; 11. A explosão da dança; 12. A nacionalização da alta gastrono-

mia; 13. O advento das semanas de moda; 14. A popularização do design; 15. 

O boom dos quadrinhos.
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José Flávio Júnior10 abordou o fenômeno da ascensão da cena 

musical independente. Segundo o autor, “o país está coalhado 

de festivais”, promovidos por criativos empreendedores cul-

turais, em cidades como Belém, Fortaleza, Goiânia, Macapá, 

Natal, articulados na “Rede Brasil de Festivais”, com mais de 

100 festivais realizados por ano, muitas vezes sem patrocínio pú-

blico. “Pelos cálculos do Coletivo Fora do Eixo, organização que 

ajudou a conectar produtores locais e agitar esse mercado, 30 mil 

músicos se beneficiam da nova realidade”, enfatiza Júnior.

Nesses festivais, explica ele, o objetivo não é se apresentar 

para as multinacionais da indústria fonográfica. Os festivais 

visam conectar novos produtores – organizados em redes, que 

operaram de forma colaborativa, comercializam suas produções – 

e formar novos públicos, “sem nenhuma ingerência externa”. “A 

cena agora é independente para valer”, em relação ao arranjo pro-

dutivo da indústria fonográfica das décadas passadas, informa o 

jornalista.

Os coletivos encontram solo fértil nas áreas concentradas, que 

servem de base operacional para novos projetos. Suas redes de co-

nexão digital formam a infraestrutura dos novos Arranjos Produ-

tivos Locais de Cultural (APLc), desterritorializados. Essa rede 

digital – cadeias produtivas digitais – articula sistemas virtuais, 

facilitadores dos processos criativos à distância, em pequenas 

unidades inovadoras, que fraturaram o bloco monolítico da pro-

dução da indústria cultural, e fragilizam sua ação hegemônica.

O fenômeno pode ser verificado no site cultural “Catraca 

Livre”, que cobre a produção cultural independente, e no blog 

da “Cooperifa”, organização cultural da periferia da cidade de 

São Paulo, na Zona Sul.11

 10 Jornalista e crítico musical, curador do projeto Prata da Casa (2010/2011), 

dedicado a novos cantores e bandas, no Sesc Pompeia, em São Paulo.

 11 Disponível em: <http://www.catracalivre.com.br> (acesso em: 14 jul. 2013, às 

17h07) e <http://cooperifa.blogspot.com.br> (acesso em: 14 jul. 2013, às 16h). 
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Capilarizadas em áreas com densidade tecnológica, seg-

mentos sociais em condições vulneráveis apropriam-se dessas 

ferramentas e constroem novas narrativas culturais, em grupos 

de hip hop e bandas independentes, circuito cultural do samba 

e da música regional, coletivos de pesquisa e ação teatral, gru-

pos de capoeira, grafite e literários, que criam diversos núcleos 

de saraus pela periferia da cidade.

A nova ecologia criativa da cidade propiciou o surgimento 

de novos operadores culturais e de novas narrativas. Eles e suas 

produções criativas arquitetaram arranjos produtivos locais 

virtuais e desterritorializados, inovaram a cena cultural, com a 

emergência de novos produtos, serviços e processos culturais, 

e pluralizaram a produção cultural, com a formação de novas 

esferas públicas, democráticas, radicais e alternativas, e a criação 

de novos públicos.

Considerações finais

A Região Metropolitana de São Paulo deixou para trás, com 

base na observação dos seus arranjos produtivos e de suas ca-

deias criativas, uma cidade analógica, compreendida como uma 

cidade cuja base é a manufatura, e avança para a consolidação de 

uma cidade digital, compreendida como uma cidade de arranjos 

produtivos digitais, concentrado nas regiões centrais, com rami-

ficações capilarizada pelas periferias, via políticas públicas.

A cidade da “São Paulo analógica” tinha seus arranjos produ-

tivos cravados nas vilas operárias, nos bairros da Mooca, Brás, 

Belém e Lapa (importantes áreas de concentração operária do 

início da década de 1920 até a década de 1980). Esses bairros 

históricos concentram parte da memória das lutas operárias da 

região. A cidade de Osasco, na Região Metropolitana, prota-

gonizou, da década de 1960, greves operárias que desafiaram o 

regime militar (1964-1985).
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Na década de 1970, em especial, na década seguinte, a Região 

do Grande ABCD,12 área de concentração dos arranjos produti-

vos da indústria automobilística, assumiu a vanguarda das mo-

bilizações política do operariado da região, de onde despontou 

a liderança do então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. As 

indústrias automobilística e têxtil, e suas extensas cadeias pro-

dutivas (indústrias de autopeças e pequenas oficinas de costura), 

sustentaram essas atividades econômicas até o final da década 

de 1970, e caracterizava a região como de predominância fabril, 

industrial.

Com a chegada do século XXI, o eixo da organização pro-

dutiva se desloca para áreas em que se concentram atividades 

enfeixadas pela economia criativa, em que a criatividade é o fator 

central da produção de renda, emprego e trabalhos criativos. 

Regiões como a da Avenida Paulista, centro financeiro de São 

Paulo, Vila Madalena, área de organização de arranjos culturais, 

e região do Anhembi (polo cultural Grande Otelo, com cerca 

de 400 mil metros quadrados, dos 700 mil metros quadrados de 

área disponível na região para grandes eventos, o maior centro 

de eventos da América Latina) são territórios criativos em que 

predominam birôs criativos, com manchas, corredores e ilhas 

digitais, áreas de criação de design funcionais e vetores da eco-

nomia criativa.

Mesmo os antigos bairros operários não resistiram a essas 

transformações. Na Mooca moderna predominam as áreas da 

culinária, com diversidade de bares e restaurantes. Os antigos 

galpões de armazenamento da região da Barra Funda transfor-

maram-se em bases de ações criativas, para artistas plásticos, 

escultores e produtores de cultura urbana, como o grafite.

A topologia dessas cidades distintas pode ser traçada com 

base em quatro categorias de análises, que explicam o processo 

 12 Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 

Diadema.
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dialético de “destruição criativa” e “criação destrutiva”: fami-

liaridade técnica, motor único, convergência de momentos e 

cognoscibilidade do planeta (Santos, 2001b). 

 

Quadro comparativo, com base nas categorias de análise propostas, das cidades 

“analógica” e “digital”. 

A cidade analógica é caracterizada pela familiaridade técnica 

tangível, cujo motor único era o capital industrial, a conver-

gência de momento era local (circunscrita a uma área estreita), 

e a cognoscibilidade era restrita, e quase limitada ao arranjo de 

produção (distrito industrial).

A cidade digital tem uma topologia mais extensa, e a aplica-

ção dessas categorias de análises evidenciam esse novo cenário. 

A familiaridade técnica é digital, imaterial e intangível. Ela se 

capilariza pela região, pelo sistema de conexão digital. O capital 

financeiro, até para se legitimar como sistema “produtivo”, ar-

rasta uma massa de usuários para o universo digital, pela digita-

lização das operações bancárias (na área concentrada da região, 
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o autosserviço digital ramifica-se e se consolida como parte do 

cotidiano das pessoas, nas áreas bancárias, de transporte, de 

acesso à rede pública de atenção – marcação de consulta e acesso 

aos resultados).

A convergência de momentos, antes restrita à territorialidade 

física, se expande por uma territorialidade digital, via pontos de 

cultura (Turino, 2010), parte da política pública de acesso digi-

tal, ou via lan house, parte da política privada de acesso digital. 

Por essas vias digitais, birôs criativos se conectam, sem o limite 

das fronteiras físicas e materiais, da antiga territorialidade.

As mobilizações sociais ocorridas em diversas cidades brasi-

leiras nos meses de junho e julho de 2013 mostraram o potencial 

de produção de conteúdo e informação das redes sociais, quando 

apropriadas pelos segmentos subalternos, fora do bloco político 

do poder.13

E a cognoscibilidade da realidade, outrora restrita ao arranjo 

produtivo local e fixo, se estende pelo planeta, e permite “es-

quadrinhar” todos os processos disponíveis no mundo web, de 

forma intensiva (vertical) e de forma extensiva (horizontal), com 

a expansão da “caixa cognitiva” dos seus operadores.

A Região Metropolitana da cidade analógica rabisca suas 

fronteiras na materialidade territorial física e fixa; a Região Me-

tropolitana da cidade digital virtualiza suas “fronteiras de ocor-

rência e possibilidades”, na imaterialidade territorial digital e 

móvel.

Entre essas duas realidades há uma zona de transição, onde 

processos analógicos e digitais, territorialidade material e ima-

terial, tangibilidade e intangibilidade se encontram e se entrela-

çam como em um território contraditório e em transição.

 13 Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação (N.I.N.J.A.). Disponível em:  

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/postv_de_pos_

jornalistas_para_pos_telespectadores>. Acesso em: 10 jul. 2013.
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Porém, para além dessa zona cinzenta despontam os novos 

arranjos produtivos digitais. Nele, seu núcleo criativo é consti-

tuído por escritórios de criação funcional, redações virtuais que 

produzem conteúdo, agências de produção simbólica e digital, 

Hub14 (analógicos e digitais) e formas de financiamentos colabo-

rativos. Ao redor desses arranjos, formam-se territórios criativos 

e digitais (a região do centro velho de São Paulo converteu-se 

em corredor de aquisição de bens digitais – hardware e software, 

em especial os livres) de baixo custo, e territórios criativos (a 

região do Brás organiza uma semana Fashion Week, capaz de 

se rivalizar com a semana São Paulo Fashion Week, em fluxo de 

público). Surgem pelo território criativo cadeias de fornecedores 

de insumo técnicos, produtos, serviços e processos digitais.

As instituições de ensino e formação se adéquam a essa nova 

realidade. Instituições públicas e privadas de ensino (em todos os 

níveis) ampliam o leque de oferta de curso para o universo digital. 

Multiplicam-se no ensino superior e médio (universidade, facul-

dades isoladas, escolas técnicas e de tecnologia), cursos de desen-

volvimento de rede, de games, de desenvolvimento de produtos e 

serviços digitais, telefonia e mobilidade digital. Essas atividades 

de formação são, em muitas instituições, as mais concorridas da 

rede de ensino. Essa busca pela formação não se restringe às ins-

tituições de ensino formal. Organizações comunitárias (com ou 

sem fins lucrativos) se imiscuem nessa forma de educação; orga-

nizações de classe e profissionais seguem a tendência (sindicatos, 

organizações de trabalhadores das áreas afins).

Territórios e birôs criativos – que articulam um cipoal de 

iniciativas e ações políticas – são conectados pelos caminhos 

digitais criados pelas políticas públicas. O poder público (mu-

 14 Rede de empreendedores independentes com conexões operacionais digitais e 

analógicas (concepção, criação, produção e distribuição de produtos, serviços 

e processos).
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nicipal, estadual e federal) adotou uma série de medidas que 

impulsionam as diversas dimensões da economia criativa, como 

ela é concebida pelo ministério da Cultura e pela secretaria da 

Economia Criativa.

Nos últimos anos, foram adotadas políticas de estímulo ao 

acesso digital, via edital, políticas de fomento e políticas de in-

dução e demanda (criação dos pontos de cultura, dos Centros de 

Ensino Unificados, centros de culturas digitais).

Pela capacidade de alcance e capilaridade das tecnologias 

digitais, elas se estendem para além das fronteiras centrais. Pelas 

periferias da região Metropolitana de São Paulo emergem diver-

sos territórios criativos – de cultural analógica e digital, que, com 

as ferramentas disponíveis, passam a se conectar e avançam para 

a elaboração de políticas públicas. Esses territórios criativos se 

desdobram em diversos subterritórios criativos de linguagens 

artísticas e de movimentos culturais.

A desterritorialização dos arranjos produtivos criativos e 

digitais permitiu a apropriação de tecnologia avançada pelos 

segmentos sociais subalternos – segregados. Birôs criativos se 

apropriam de tecnologias digitais e passam a produzir conteúdos 

que vão ao encontro dos seus interesses políticos e culturais. Flo-

rescem na região birôs que produzem conteúdos para impressão, 

veiculação eletrônica, veiculação digital, postagens nas redes 

sociais e intervenções urbanas.

Na Região Metropolitana de São Paulo se destacam formas 

de arranjos produtivos digitais, que se beneficiaram da capila-

rização e desterritorialização dos arranjos digitais: arranjos de 

mídias radicais, arranjos do circuito do samba, arranjos cria-

tivos do grafite e da cultura de rua, arranjos dos coletivos cul-

turais, arranjos de produção audiovisual e arranjos de música 

independente.

Esses arranjos de produção de conteúdo – na maioria das 

vezes, de produção de conteúdo de oposição ao status quo – se 
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apropriaram e desenvolveram formas sofisticadas de gestão de 

processos criativos, gestão de formação e desenvolvimento 

de pessoas e gestão de recursos – analógicos e digitais. A cone-

xão desses “arranjos produtivos radicais” formou uma “esfera 

pública radical, precária”, que em muitos casos modificou o 

cenário político e cultural da região.

Por fim, observam-se três movimentos simultâneos e conec-

tados que articulam a nova topografia da região metropolitana 

de São Paulo.

• Consolidação do processo de desterritorialização dos Arran-

jos Produtivos Culturais;

• Apropriação criativa das cadeias produtivas de cultura pe los 

segmentos subalternos;

• Conexão dos arranjos produtivos digitais e culturais, com 

a formação de uma esfera pública precária, alternativa e 

radical, que se opõe ao status quo político e cultural.

Assim, nesse território criativo que se desenvolve na região 

metropolitana de São Paulo, o processo de desterritorialização 

dos arranjos produtivos e de suas cadeias criativas capilariza, nas 

regiões da periferia, tecnologia digital que se convertem, com 

a apropriação dos segmentos sociais subalternos, em base para a 

produção cultural de oposição ao status quo, e pontos de articula-

ção para a formação de uma “esfera pública radical e divergente” 

nas regiões concentradas.

Essas produções de conteúdo abrem brechas no bloco mono-

lítico da indústria cultural. Elas tiram dos agentes hegemônicos 

a prerrogativa da produção de produtos, serviços e processos 

culturais. Criam novos operadores culturais e novos públicos. 

Inovam linguagens, processos, recursos, promovem a desterri-

torialização dos arranjos produtivos locais de cultura e formam 

uma nova ecologia criativa na cidade de São Paulo, que se esten-

dem para outras regiões concentradas, via conexão digital.
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Apêndices

Núcleos de criação e produção em Economia Criativa

Patrimônio Cultural

Artesanato

Expressão cultural 

tradicional

Festivais e celebrações

Artes

Artes Visuais

Pintura

Escultura

Fotografia

Artes Dramáticas

Música

Teatro

Dança

Ópera

Marionete

Circo, entre outras formas.

Mídias

Edição e mídia impressa

Livro

Imprensa

Outras publicações

Audiovisual

Cinema

Difusão

Televisão

Rádio

Criações Funcionais

Design

Moda

Interiores

Gráfico

Design

Novas Mídias

Conteúdo Digital

Software

Jogos

Animação

Serviços Criativos

Arquitetura

Propaganda

P&D

Serviços Culturais
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Ranking dos dez principais eventos realizados na cidade – em público

1o Virada Cultural 4 milhões (2009)

2º Parada GLBT 3,5 milhões (2009)

3o Réveillon na Paulista 2,4 milhões

4o Bienal do Livro 728 mil

5o Salão do Automóvel 650 mil

6o Bienal Internacional de Arte de São Paulo 535 mil

7o Salão Duas Rodas 240 mil

8o Mostra Internacional de Cinema 200 mil

9o GP Brasil de Fórmula 1 140 mil

10o Carnaval (sambódromo) 110 mil

Números informados pelos organizadores dos eventos. (Disponível em: <http://www.cidade

desaopaulo.com/sp/br/sao-paulo-em-numeros>. Acesso em: 2 fev. 2013.)

Ranking dos dez principais eventos realizados na cidade – em valores movi-

mentados por turistas

1o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 R$ 230 milhões

2º Parada GLBT R$ 189 milhões

3o Fórmula Indy R$ 126 milhões (previsão 2010)

4o Salão do Automóvel R$ 125,5 milhões

5o Bienal de São Paulo (de Artes) R$ 120 milhões

6o Francal R$ 118 milhões

7o Hospitalar R$ 98,9 milhões

8o Bienal do Livro R$ 91,7 milhões

9o Virada Cultural R$ 90 milhões

10o Couro moda R$ 78,6 milhões

(Cálculos feitos com base em pesquisas feitas anualmente pela SPTuris durante os eventos. 

Já as estimativas são feitas com números da pesquisa do ano anterior, com eventual variação 

de expectativa de público divulgada pela organização do evento). Dados das últimas edições 

dos eventos. (Disponível em: < http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/sao-paulo-em-

-numeros>. Acesso em: 2 fev. 2013.)
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