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PRIMEIRO DIÁLOGO REGIONAL SOBRE POLÍTICAS DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS COM FOCO INTERSETORIAL

1. INTRODUÇÃO
Este documento compila as memórias do
“Primeiro Diálogo das Políticas Regionais”
das indústrias culturais e criativas com foco
intersetorial, evento realizado virtualmente
entre os dias 27 e 28 de outubro de 2021,
com o objetivo de reunir as experiências e as
melhores práticas disponíveis dos setores
público e privado.
Este primeiro diálogo girou principalmente
em torno de quatro linhas de ação que o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) havia identificado anteriormente, por
meio da Divisão de Inovação e Criatividade;
Habitação e Desenvolvimento Urbano;
Conectividade, Mercados e Finanças;
Mercados de Trabalho; Competitividade,
Tecnologia e Inovação e o BID Lab:
Estratégias

de

desenvolvimento

urbano e local por meio da cultura e
da criatividade.
Ações para fortalecer a competitividade do setor criativo por meio da
digitalização.
Oportunidades para os trabalhadores
independentes dos setores criativos.
Mecanismos financeiros para promover a economia criativa.
Em cada um desses eixos, foi realizada uma
conversa virtual entre líderes setoriais do
BID, altos funcionários de diferentes
governos da América Latina e do Caribe,
como ministros e vice-ministros de países, e
distintos agentes e formuladores de
políticas públicas das indústrias culturais e
criativas na região.
Também contou com várias palestras informativas: a primeira sobre o impacto da
COVID-19 nas indústrias culturais e criativas;
a segunda sobre o trabalho que temos
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desenvolvido com a Netflix, focado na
importância de investir em talentos do setor
audiovisual e de entretenimento, na região;
a terceira sobre Creative Tech Lab, uma
plataforma para empreendimentos tecnológicos e criativos; e o quarto sobre a situação
das fintechs na América Latina e as oportunidades que elas representam para as indústrias culturais e criativas.
Tivemos espaços de visualização criativa
liderados por ministros de diferentes setores e países, durante os quais foram abordadas
experiências
relacionadas
à
inclusão, acessibilidade, abordagem de
gênero, democratização de recursos,
formalização do trabalho, formação de
talentos humanos e promoção das exportações de serviços.
Os temas dos eixos também foi colocado no
centro de doze mesas de trabalho, como parte
do diálogo. A cada dia, o público foi dividido
em seis pequenos grupos, isolados, para iniciar
uma conversa de meia hora entre os participantes do evento. Através de perguntas catalisadoras, este exercício permitiu continuar a
descobrir possíveis intersecções entre as
indústrias criativas e os setores mais tradicionais e garantir o papel central que a economia
criativa pode desempenhar na recuperação
econômica da região.
Nesse sentido, a Unidade de Criatividade e
Cultura do BID se comprometeu a conectar
e projetar, em 2022, futuras mesas de
trabalho intersetoriais.. Estas devem incluir
os tomadores de decisão de países e territórios da região para traçar roteiros que
permitam avançar nos esforços, identificar
oportunidades de colaboração e acompanhar o desenho de políticas públicas que
reativem a economia de seus países por
meio do emprego, das novas tecnologias e
a inclusão.

OBJETIVOS / ANTECEDENTES

2. OBJETIVOS E ALCANCES
DOS DIÁLOGOS DAS
POLÍTICAS REGIONAIS
O diálogo regional de políticas constitui um
dos principais instrumentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para
promover o intercâmbio de experiências e
conhecimento entre funcionários, especialistas em áreas-chave de desenvolvimento,
tomadores de decisão e formuladores de
políticas de países da América Latina e do
Caribe. Para esses atores, estes diálogos
representam espaços para explorar possíveis áreas de cooperação, com vistas a
reduzir a lacuna existente entre as necessidades de investimento e o investimento
projetado pelos países da região.
Diante dos principais desafios que a emergência sanitária da COVID-19 trouxe, o BID
promoveu uma visão tanto de apoio aos
governos quanto de ação, pois, embora a
crise não tenha precedentes, sabemos que,
assim como gera desafios para as indústrias
culturais, é também capaz de gerar muitas
oportunidades de inovação.
Este “Primeiro Diálogo das Políticas Regionais de Indústrias Culturais e Criativas” teve
como objetivo reunir agentes que atuam em
diversas áreas (Inovação e Competitividade,
Indústrias Culturais e Criativas, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mercados de
Trabalho, Integração e Comércio, Educação,
entre outros), para facilitar a colaboração e
a troca de práticas inovadoras e lições
aprendidas entre o setor criativo e os setores de desenvolvimento mais tradicionais.
As estratégias de ação que vimos evidenciadas ao longo de todo o evento se concentraram nos seguintes pontos: (i) estimular a

intersectorialidade entre os ministérios para
que os formuladores de políticas dos setores tradicionais capitalizem a oferta do setor
cultural e criativo; e, assim, construam políticas mais coerentes, desde seu planejamento
e projeto; (ii) conscientizar e fortalecer os
laços de colaboração e propor conjuntamente os desafios que surgem no desenvolvimento de políticas públicas.

3. ANTECEDENTES: POR
QUE UM DIÁLOGO COM
FOCO INTERSETORIAL?
Em um mundo em constante transformação, a criatividade e a cultura podem
ser elementos-chave para catalisar a
inovação, ser incorporadas em áreas
tradicionais de desenvolvimento como
saúde, educação, diversidade e promover
a coesão social por meio da criação de
políticas públicas e operações que promovam soluções.
Graças ao impacto demonstrado pelas
indústrias culturais e criativas (ICC) ao longo
do tempo, 2021 foi declarado o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, durante a 74ª
Assembleia Geral das Nações Unidas.1
Apesar deste panorama bastante positivo, a
pandemia nos pegou a todos de surpresa,
incluindo os setores das ICCs, que se encontram entre os mais afetados, devido à sua
elevada incidência no trabalho autônomo,
informal e sem segurança social, entre
outros pontos.
Segundo dados da pesquisa realizada pela
UNESCO, BID, Segib, OEI e Mercosul, durante os meses de julho, agosto e setembro de
2020, 52% das empresas culturais e criativas
da região tiveram uma queda de mais de

1. A resolução 74/198 da Assembleia Geral que declara “Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável (2021)” A/RES/74/198 (14 de janeiro de 2020), está disponível em: undocs.org/es/A/RES/74/198.
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80% em suas vendas, enquanto 55% dos
trabalhadores culturais e criativos registraram uma redução superior a 80% nos
seus rendimentos.2
As cidades e sua programação cultural
também sofreram consequências sem
precedentes. Por exemplo, com o fechamento de instalações e a diminuição de
cerca de 80% da capacidade pública
durante a maior parte da pandemia, os
museus viram uma redução de, aproximadamente, 40% a 80% de seus lucros, em
relação ao que receberam em 2019.3
Por outro lado, é importante destacar que
as empresas criativas tendem a apresentar
taxas de inovação mais elevadas do que
outros setores econômicos.4 É por isso
que as atividades artísticas e culturais e as
de entretenimento, por exemplo, puderam
dar um salto digital e dobrar sua oferta de
serviços criativos durante a crise sanitária.
Essa flexibilidade também lhes permitiu
uma transição suave para o teletrabalho, o
que ajudou a reduzir as perdas de receita
em todo o setor.5
Embora ninguém questione a função
social que a cultura cumpre, seja através
da mídia ou da preservação de nosso
patrimônio, e o valor inspirador e motivador das peças de teatro, do cinema e da
literatura, muito pouco se tem aproveitado da intersecção dos setores culturais e
criativos com outros mais tradicionais,
como a educação, a saúde, o meio
ambiente e as novas tecnologias, para
gerar um impacto integral nas populações
da América Latina e do Caribe.

A intersetorialidade entre os ministérios de
um mesmo país é fundamental para colocar
o setor cultural e criativo no centro da recuperação econômica e do desenvolvimento
geral da região. A união de esforços interministeriais poderia significar a implementação
de políticas mais coerentes e uma melhor
capitalização da oferta cultural e criativa de
setores mais tradicionais, capazes de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), em particular aqueles
focados no trabalho decente e no crescimento econômico, equidade de gênero e
fomento à inovação.
Por meio da Visão 2025 do BID, se procura
reinvestir nas Américas, com ênfase especial
na integração regional de bens e serviços
criativos, digitalização, apoio às PMEs,
promoção de gênero e de diversidade e na
ação contra a mudança climática. Portanto,
será fundamental investir em talento criativo
para a recuperação econômica de nossa
região, pois todos os setores capazes de
criar produtos ou serviços, em muitos casos
ligados à propriedade intelectual, têm um
enorme potencial para contribuir na criação
de empregos e na geração de impactos
econômicos. e sociais.

4. DEFINIÇÃO DOS
DESAFIOS E TEMAS A
CONSIDERAR DURANTE O
PROJETO DO "PRIMEIRO
DIÁLOGO DAS POLÍTICAS
REGIONAIS"
Com o propósito de garantir a visão intersetorial exigida pelo "Primeiro Diálogo das
Políticas Regionais" sobre indústrias culturais e
criativas, cinco grupos de trabalho foram reali-

2. Cathles, A. e Sasso, S. (2021). O Impacto da COVID-19 nas Indústrias Culturais e Criativas em LAC: Descobertas de Pesquisas Regionais de
Empresas e Trabalhadores. Dados brutos, sem publicação.. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento.
3. Idem..
4. Benavente, J. e Grazzi, M. (julho de 2018). Três modos de entender a economia laranja e a inovação. Pontos sobre a i. Recuperado em 13
de dezembro de 2021 de https://blogs.iadb.org/innovacion/es/vinculo-entre-economia-naranja-e-innovacion/.
5. Cathles, A. e Sasso, S. (2021). “O Impacto da COVID-19 nas Indústrias Criativas e Culturas em LAC: Descobertas de Pesquisas Regionais de
Empresas e Trabalhadores”. Dados brutos, sem publicação.. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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zados previamente ao evento, com especialistas de diferentes áreas do BID, incluindo a
Divisão de Inovação e Criatividade, a de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a de Conectividade, Mercados e Finanças, a de Mercados
de Trabalho, a de Competitividade, Tecnologia
e Inovação, e o BID Lab.
O objetivo desses grupos de trabalho se
concentrou em identificar os principais desafios que prevalecem nas indústrias culturais e
criativas da região, bem como analisar casos
de projetos ou iniciativas intersectoriais, que
utilizam o capital criativo para gerar emprego, inovação e impacto social. (Ver Anexo 2).
De forma transversal, destacaram-se os
seguintes desafios:
A escassez de dados sobre a contribuição
da cultura para as economias, dificulta o
desenho de políticas, medidas e projetos
que levem em conta as complexidades
do setor criativo.
A falta de acesso a capital e novos
instrumentos financeiros que levem em
conta seus produtos e serviços.
A importância da alfabetização tecnológica para preencher e medir as enormes
lacunas digitais na região e a oportunidade oferecida pelas novas tecnologias
para aumentar a oferta criativa.
O setor audiovisual tem um potencial
significativo como fonte de emprego
para os jovens, mas ao mesmo tempo
exige que as escolas e os espaços de
formação superior e técnica sejam atualizados para capacitar de acordo com as
exigências da indústria.
O trabalho informal ou autônomo e sua
alta incidência nas indústrias culturais e
criativas.

A dificuldade de oferecer proteção social a
esses trabalhadores, que, na maioria das
vezes, são autônomos ou independentes.
A Divisão de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do BID estabeleceu como objetivo principal:
Melhorar a qualidade de vida das populações locais através do desenvolvimento
de cidades com identidade própria, equitativas e resilientes.
Construir espaços e serviços públicos
que beneficiem de forma inclusiva toda a
população que neles habitam.
Conceber espaços/distritos/centros que
estimulem os empreendedores e comunidades locais a reativar uma oferta cultural sustentável e que possa ser adaptada
à realidade de cada região.
Destacar o impacto direto que tem o
turismo sobre a taxa de emprego, especialmente para os países do Caribe.
A Divisão de Competitividade, Tecnologia
e Inovação do BID:
Destacou a falta de profissionais com
habilidades para lidar com as ferramentas digitais exigidas pelas indústrias
culturais e criativas como a principal
barreira. Isso representa um desafio tanto
do lado da demanda - quando consideramos que o talento digital tem limitações
na produtividade das empresas - quanto
do lado da oferta - quando essa falta de
habilidades digitais é um fator limitante
para a empregabilidade.
Reforçou a oportunidade apresentada
pelo uso de metodologias como os treinamentos teórico-práticos intensivos de
programação ao se focarem na requalificação e reciclagem dos trabalhadores dos
setores criativos, especialmente para
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aqueles sem qualquer base de conhecimentos tecnológicos.
Estabeleceu como possível objetivo a
criação de programas de bolsas e estágios
focados em tecnologias digitais para as
indústrias culturais e criativas, e, o desenho
de currículos que incluam formação nas
tecnologias mais necessárias.
Destacou a importância de continuar
ampliando as ações para reforçar a digitalização do setor em geral.
A Divisão de Mercados de Trabalho do BID
enfatizou acerca das oportunidades para
trabalhadores independentes dos setores
criativos, incluindo sua possível inclusão
nos sistemas de previdência social:
Proteger o emprego e os direitos trabalhistas dos trabalhadores independentes e
autônomos que fazem parte das indústrias culturais e criativas (por exemplo,
por meio de subsídios ou créditos de
desemprego sem juros, leis de teletrabalho, contratação direta para novas
produções, adiamento de pagamentos de
impostos e subsídios para amortecer
despesas profissionais fixas).
Apoiar aos trabalhadores que fazem
parte da cadeia de apoio das indústrias
culturais e criativas, como contadores,
advogados ou engenheiros.

da economia laranja podem ter mais
dificuldades de acesso ao crédito, especialmente nos estágios iniciais do
empreendedorismo, quando não possuem registro de atividade empresarial
nem histórico de crédito.6
Enfatizou a importância de desenhar e
promover novos mecanismos de financiamento, pois eles serão críticos para a
reativação dos setores criativos. Exemplos: bônus-laranjas, instrumentos financeiros inovadores baseados em novas
tecnologias, como é o caso das fintechs
(Bankamoda), crowdfunding de investimento (Broota, Ideame) e novos fundos
de investimento dedicados aos setores
criativos de crescimento mais rápido
(como o Screen Capital, um fundo voltado para o setor audiovisual).
O Laboratório de Inovação do BID
(BID LAB):
Priorizou os programas que promovem a
formação de capital humano, o desenvolvimento de competências e a importância
de atrair investimentos do setor privado.
Isso será essencial para moldar um setor
que requer postos técnicos mais capacitados, com conhecimentos cada vez mais
sofisticados, com base na demanda e nos
padrões do setor.

Regular o emprego e a prestação de
serviços remotos transnacionais para combater a informalidade do trabalho digital e
regular o mercado negro e a pirataria.
A Divisão de Conectividade, Mercados e
Finanças:
Destacou os dados da Associação Nacional de Instituições Financeiras da Colômbia (ANIF), que afirmam que as empresas

Como parte do desenho do "Primeiro
Diálogo das Políticas Regionais", e, por meio
desses grupos de trabalho, foi realizado um
mapeamento dos projetos do BID, que pode
ser encontrado no Anexo 2, na página 54.

6. Ver Sierra, E., Villacorta, O. e Rueda, A. (2020). O financiamento da economia criativa na Colômbia. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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EIXOS TEMÁTICOS DO "PRIMEIRO DIÁLOGO DAS POLÍTICAS REGIONAIS"

1. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E LOCAL POR MEIO DA
CULTURA E DA CRIATIVIDADE
A cultura e a criatividade desempenham um papel central no desenvolvimento de cidades resilientes, inclusivas e sustentáveis, assim como na
geração de empregos. Essa regeneração urbana impulsionada pela cultura
pode dar nova vida a bairros e áreas decadentes e aumentar a atratividade
das cidades como destinos para visitar, morar e investir. Além disso, as indústrias culturais e criativas são caracterizadas por um alto índice de inovação,
o que contribui para elevar os níveis de produtividade urbana, gerando
circulação de conhecimento em setores tradicionais. Por outro lado, muitos
estudos mostram que o aumento dos níveis de participação cultural tem
impactos significativos no bem-estar e na saúde mental dos cidadãos, ao
mesmo tempo que aumentam os níveis de tolerância e coesão social.7

2. AÇÕES PARA FORTALECER A
COMPETITIVIDADE DOS SETORES CRIATIVOS
POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO:
De acordo com o levantamento realizado pela UNESCO, BID, Segib, OEI e
Mercosul, cerca de um em cada dois jovens trabalhadores do setor cultural
e criativo conseguiu continuar trabalhando durante a pandemia, enquanto
menos de um em cada três trabalhadores com mais antiguidade, menos
familiarizados com as tecnologias digitais, foi capaz de fazê-lo.8 Isso reforça
mais ainda a importância de fortalecer as competências digitais nesses
setores. Para atender às novas demandas do mercado e de seus públicos, os
criativos, sejam do setor formal ou informal, precisam conhecer as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias. A formação em novas tecnologias e competências digitais diretas para o setor cultural e criativo, e o seu
negócio, será fundamental para a sua reinvenção e crescimento.

7. Veja: “As indústrias culturais e criativas na revitalização urbana. Guía prático (2020).” Washington, D.C.: Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
8. Ver Cathles, A. e Sasso, S. (2021). Idem.

9

PRIMEIRO DIÁLOGO REGIONAL SOBRE POLÍTICAS DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS COM FOCO INTERSETORIAL

3. OPORTUNIDADES PARA OS
TRABALHADORES INDEPENDENTES DOS
SETORES CRIATIVOS
No setor cultural e criativo, 24% dos trabalhadores pertencem à informalidade, e, 18% dos pesquisados trabalham de forma intermitente.9 É imperativa, então, a criação de mecanismos que facilitem a formalização e
inclusão financeira desses trabalhadores, para permitir o acesso a benefícios para os quais atualmente não se qualificam e abrir as portas para os
mercados nacional e internacional.

4. MECANISMOS FINANCEIROS PARA
FOMENTAR A ECONOMIA CRIATIVA
As empresas da economia laranja podem ter mais dificuldade de acesso
ao crédito, principalmente em seus estágios iniciais, quando não possuem
registro de atividade corporativa ou histórico de crédito. A promoção de
novos mecanismos de financiamento será fundamental para reativar estes
setores, o que inclui instrumentos financeiros inovadores, baseados em
novas tecnologias (fintech, crowdfunding) e novos fundos de investimento
dedicados aos setores criativos de maior crescimento.10

9. Idem.
10. Ver Sierra, E., Villacorta, O. e Rueda, A. (2020). O financiamento da economia criativa na Colômbia. Washington, D.C.:
Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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5. NOTAS RELEVANTES DO "PRIMEIRO DIÁLOGO DAS
POLÍTICAS REGIONAIS"

DIA 1 - 27 DE OUTUBRO DE 2021

Com este Primeiro Diálogo das Políticas Regionais
(DRP) das Indústrias Culturais e Criativas (ICCs) com
Foco Intersetorial, buscamos criar um espaço para
destacar a contribuição do setor criativo para o desenvolvimento econômico. Por meio de apresentações,
debates e atividades colaborativas, daremos maior
visibilidade à intersectorialidade já existente entre as
indústrias tradicionais e as ICCs, sua contribuição para
o crescimento econômico e sua contribuição para a
solução dos constantes desafios da região.

A intersectorialidade apresentada neste DRP é uma
oportunidade para os formuladores de políticas encontrarem oportunidades que agreguem valor às ICCs e
suas relações com as políticas públicas intersectoriais a
partir de seu planejamento, para promover o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), o trabalho decente, a equidade de gênero, o
fomento à inovação e o crescimento econômico.
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APRESENTAÇÃO SOBRE O IMPACTO DA
COVID-19 NAS INDÚSTRIAS CULTURAIS E
CRIATIVAS NO MARCO DO DIÁLOGO REGIONAL
DE POLÍTICA

PALAVRAS A CARGO DE ERNESTO OTTONE RAMÍREZ
DIRETOR EXECUTIVO DE CULTURA DA UNESCO.

Durante a sua apresentação, Ernesto Ottone
apresentou um contexto geral do impacto
da COVID-19 nas indústrias culturais e criativas a nível global e partilhou algumas das
suas reflexões sobre como promover setores
criativos menos vulneráveis frente às crises.
Na sequência, ressaltamos alguns dos principais pontos que ele destacou:
As perdas causadas pela crise da pandemia
são inúmeras. No entanto, elas afetaram
dramaticamente as indústrias culturais e
criativas. Entre outras coisas, sua alta
dependência de eventos com afluência de
público fez com que fosse o primeiro setor a
fechar suas portas e o último em reabri-las.11
O ecossistema criativo, devido à sua alta

incidência no trabalho autônomo, informal, e,
em alguns casos, precário, tornou os trabalhadores culturais muito vulneráveis diante da
crise econômica. Conjuntamente com isso,
devemos somar as repercussões negativas
que foram potencializadas a partir das
restrições que a COVID-19 trouxe consigo.12
De acordo com um estudo de impacto
econômico realizado pela UNESCO, BID,
Segib, OEI e Mercosul, estimou-se que, em
2020, houve uma contração global de mais
de 750.000 milhões de dólares no valor agregado bruto das indústrias culturais e criativas
em relação a 2019 (cerca de 1% do PIB
global), resultando em cerca de 10 milhões
de perdas de cargos laborais, sem levar em
conta os efeitos indiretos e induzidos.13

11. Ver Cathles, A. e Sasso, S. (2021). O Impacto da COVID-19 nas Indústrias Culturais e Criativas em LAC: Descobertas de Pesquisas Regionais
de Empresas e Trabalhadores. Dados brutos, sem publicação.. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento.
12. Idem
13. Idem
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PRESENTACIÓN

Estamos no momento certo
para redesenhar políticas e
buscar medidas para construir
um setor criativo que seja não
apenas mais resiliente, mas,
também, mais resistente.
ERNESTO OTTONE RAMÍREZ
Diretor Executivo de Cultura, UNESCO.

Ottone identificou três desafios essenciais:
1 Incentivar
os países a rever as
condições dos artistas e trabalhadoresda cultura, e, assim, promover seu
acesso à proteção social e sua capacidade para enfrentar crises futuras.
2

Preencher a lacuna de escassez de
dadossobre a contribuição da cultura para as economias e sobre as condições dos trabalhadores para a
tomada de decisões que considerem
e compreendam as complexidades
do setor.

3

Reduzir as lacunas no uso e apropriação das tecnologias digitais
parao consumo e produção de bens
e serviços culturais e criativos.
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EIXO 1

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E LOCAL POR MEIO DA
CULTURA E DA CRIATIVIDADE

Moderador: Emilio de la Cerda, subsecretário do Patrimônio
Cultural, Chile.
Francisco de la Torre Prados, prefeito de Málaga, Espanha.
Flávia Furtado, Diretora do Festival de Ópera de Manaus, Brasil.

A cultura e a criatividade são essenciais para
promover cidades sustentáveis, que atraiam
investimentos, promovam o desenvolvimento
econômico, o emprego e a inclusão social. Em
outras palavras, a criatividade também pode se
tornar um impulso para o desenvolvimento local.

O prefeito de Málaga, Francisco de la Torre
Prados, descreveu como a Câmara Municipal dessa cidade decidiu adotar uma estratégia com sensibilidade social e ambiental
sustentável, em que a cultura pudesse ter
um lugar transversal.

O prefeito explicou que a cultura foi o eixo
transformador da cidade no qual apostaram,
e que se materializou através do desenho de
uma estratégia urbana caracterizada por um
elevado nível de inovação e promoção do
uso de tecnologias, a expansão da oferta
cultural e a reabilitação de espaços e equipamentos para dar-lhes valor e usos culturais.
Se trata de uma estratégia para acolher diretamente a oferta cultural, através da geração
de espaços adequados e suficientes, e,
assim, torná-la um epicentro cultural na
região. Museus como o de Picasso, o de Arte
Russa ou o Centro Pompidou, e, até o Festival de Cinema Espanhol, são alguns exemplos de como essa cidade tem valorizado os
seus espaços culturais para o desenvolvimento local.

Málaga sempre foi, tradicionalmente, uma
cidade com um elevado componente turístico; no entanto, apenas recentemente desenvolveu seus setores de cultura, inovação e
tecnologia com o objetivo de promover o
desenvolvimento socioeconômico local para

Como complemento, foram realizadas iniciativas para a capacitação de públicos receptivos. Isso vai desde propostas articuladas
com as escolas, até a habilitação de centros
culturais de acesso gratuito e para o público
local, como o Centro de Arte Contemporâ-

As indústrias intensivas em conhecimento e
criatividade, como a tecnologia digital e os
serviços criativos, se beneficiam muito
quando são agrupadas. Por isso, as cidades
são o espaço perfeito para incubar esses
ecossistemas e beneficiar transversalmente
o contexto local.
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atrair novos perfis de turistas com um foco
cultural, criativa e de inclusão social.

EJE 1

nea, que tem um esquema de funcionamento liderado por organizações de gestão cultural financiadas com recursos públicos.
Málaga é a materialização da ideia de transversalizar a cultura no desenvolvimento das cidades. Isto tem sido mostrado, por exemplo, com
o crescimento de mais de um milhão de
visitantes anuais (mais de 33%), que são atraídos exclusivamente pela sua nova oferta cultural. Inclusive, foi listada pela Forbes como uma
das melhores cidades do mundo para se viver
e investir.14
Flávia Furtado, Diretora do Festival de Ópera
de Manaus, por sua vez, focou sua apresentação na importância de desenhar estratégias
culturais nas cidades alinhadas aos objetivos
de desenvolvimento sustentável (ODS). Para
isso, explicou, deve haver articulação intersetorial, ou seja, a cultura deve dialogar com
setores como turismo, educação, planejamento e meio ambiente.
A zona franca de Manaus tem sido a base da
economia e do emprego da cidade. Furtado
garante que é dado um forte impulso à sua
oferta cultural - especificamente através do
Festival Amazonas de Ópera de Manaus -, ao
mesmo tempo em que recupera um teatro
histórico, gera oferta cultural para moradores
e turistas, e emprega "a mais pessoas do que
oito setores da zona franca," ela explicou.
Isso é a prova de que investir na cultura de
uma cidade tem repercussões positivas em
várias escalas, incluindo a geração de emprego local, a revitalização dos negócios turísti-

A lógica do papel da cultura nas
cidades deve ser alterada. Hoje
está claro que a cultura é um
grande empregador nas cidades,
às vezes maior do que outras
indústrias tradicionais.
FLÁVIA FURTADO
Diretora do Festival de Ópera de Manaus,
Brasil.

cos e a promoção do comércio de bens e
serviços, como o artesanato e a gastronomia,
entre outros.
A aposta agora é focar o futuro da economia
e o desenvolvimento de Manaus nas
indústrias culturais e criativas, e, nas indústrias
verdes, pois, segundo Flávia, o futuro da
indústria da cidade e da Amazônia não está
na indústria tradicional.
Os desafios que foram identificados para
promover o desenvolvimento urbano por
meio da cultura e da criatividade, são:
A

A necessidade de fortalecimento dainfraestrutura cultural.

B

O desenvolvimento dos ecossistemaslocais para proporcionar aos cidadãos
o maior acesso possível à vida cultural.

C

A incorporação da cultura e dacriatividade como eixo transversal no planejamento e no desenvolvimento urbano.

14. Ver Rodríguez, C. (2020). “Os 20 Melhores Lugares para Americanos Viverem, Investirem e Trabalharem na Europa.” Forbes. Recuperado
em 13 de dezembro de 2021, de
https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2020/11/08/the-20-best-places-for-americans-to-live-in-europe/?sh=5cc4b01c184e
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EIXO 2

AÇÕES PARA FORTALECER A
COMPETITIVIDADE DOS SETORES
CRIATIVOS POR MEIO DA
DIGITALIZAÇÃO
Apresentação do Creative Tech Lab, a cargo de Kayla Grant
Associada Sênior de Setor, BID.
Moderador: Gonzalo Rivas, Chefe da Divisão de
CompetitividadeTecnologia e Inovação, BID. Eduardo Airaldi, CSO
da Crehana, Peru.
María Carolina Gómez, Diretora de Inovação e Crescimento da
iNNpulsa, Colômbia.
Marc Alain Boucicault, fundador e CEO da Banj, Haiti.

O ambiente digital tem sido crucial para a
resiliência e adaptação das economias.
Empresas que atuam em setores mais intensivos em tecnologia e digitalização têm-se
mostrado mais resilientes diante da crise da
pandemia. Da mesma forma, indústrias que
tradicionalmente não tinham tanto desenvolvimento digital acharam necessário desenvolver estratégias nessa área para sobreviver.
Ou seja, a pandemia obrigou a acelerar os
processos de digitalização em todos as áreas
da economia, mas, sobretudo, nas indústrias
criativas e culturais, onde facilitou a implementação de modelos de negócio mais eficazes,
com novas oportunidades de rentabilidade.
Para além da pandemia, a tecnologia digital
conseguiu revolucionar as etapas da cadeia
de valor das indústrias culturais e criativas, e,
gerar novos esquemas de produção, possibilidades de consumo e difusão e reforçar a
sua competitividade e interação com outros
setores mais tradicionais.
Para fundamentar o papel digital no campo
criativo, tivemos o depoimento de Eduardo
Airaldi, chefe de segurança corporativa
(CSO) da Crehana, plataforma digital educacio16

nal dedicada aos profissionais do setor. Ela
oferece estruturas que se adaptam à realidade
dos trabalhadores das ideias, com ferramentas
flexíveis e conteúdos de alta qualidade. Com
cursos disponíveis de uma hora ou uma hora e
meia, e, capítulos entre três e oito minutos,
busca ser uma alternativa mais ágil que os
cursos online já existentes. A plataforma se
concentra em categorias sob demanda, como
design, ilustração, fotografia, audiovisual, publicidade e marketing, e oferece dois modelos
comerciais: associações ou cursos livres.

Hoje, a necessidade de competências
digitais é fundamental. Uma das
chaves é o desenvolvimento de
capacidades e assumir novos papéis
docentes, que incluam a tecnologia e
a promoção da alfabetização digital.
No entanto, na América Latina e no
Caribe, ainda temos algumas lacunas
a preencher para atingir seu potencial

EDUARDO AIRALDI
CSO Crehana, Peru.

EJE 2

Uma segunda experiência foi apresentada
por Marc Alain Boucicault, fundador e CEO
da Banj, um espaço de trabalho que gera
redes de inovação para o setor criativo em
Porto Príncipe. Esse espaço busca fortalecer
o ecossistema empresarial local, oferecendo
um local que estimule a criatividade e
proporcione resultados concretos para
empresários e empreendedores.
A Banj promove o Creative Tech Lab Haiti,
patrocinado pelo BID, com o objetivo de
articular equipes de desenvolvedores e especialistas em tecnologia e ferramentas digitais.
Para isso, se une a criativos de setores como
a música, a moda, o artesanato, a promoção,
o marketing, o design gráfico e as artes
visuais para criar protótipos inovadores.
Para Boucicault, a aposta da Banj é uma
oportunidade de usar novas tecnologias
como o blockchain, a realidade virtual, a inteligência artificial e ciência de dados para
melhorar as fontes de renda e aproveitar
novas oportunidades de mercado nos setores criativos. Baseia-se na experiência positiva do Creative Tech Lab na Jamaica, que ocorreu em março de 2019.
No entanto, alguns desafios relacionados à
promoção da digitalização e inovação para
as indústrias culturais e criativas na América
Latina e no Caribe foram identificados:
A Reduzir
as lacunas nas habilidades
técnicas digitais e promover o acesso a
novas tecnologias.
B Continuar implementando tecnologias e
inovaçãopara promover a competitividade de que necessitam para entrar em um
mercado internacional, o que possibilitará
várias vantagens no seu desenvolvimento.
C Reduzir as lacunas de conectividade a
nível subnacional, pois, em alguns países
ainda existem alguns territórios que care-

D

cem de infraestrutura para conectividade
com a internet.
Promover uma maior integração do setor
criativo digital com as cadeias de valor
dos setores tradicionais e possibilitar a
sustentabilidade dos trabalhadores do
setor criativo.

Para resolver esses desafios, são necessárias
iniciativas que reconheçam o valor do
ambiente digital nas indústrias culturais e
criativas, e, gerem apostas tangíveis para o
seu desenvolvimento. Para exemplificar, contamos com a apresentação de Kayla Grant,
do Creative Tech Lab do BID. Trata-se de
uma plataforma de apoio a empreendimentos tecnológicos e criativos por meio da
capacitação, oferta de serviços digitais,
redes de trabalho e conexões com oportunidades de negócios e investidores. Ela permite a conexão de centenas de empreendedores inovadores do Caribe, com foco digital e
criativo, com uma comunidade global de
especialistas em tecnologia para facilitar
tanto o desenvolvimento de protótipos
quanto os processos de financiamento e
escalabilidade dessas indústrias.
Outra experiência, apresentada por Carolina
Gómez, Diretora de Inovação e Crescimento
da iNNpulsa, Colômbia, foi a responsável dos
centros de transformação digital: uma estratégia intersetorial que articula os Ministérios
de Tecnologia da Informação e da Cultura,
do Comércio, Indústria e Turismo, a iNNpulsa
Colômbia e agentes privados e de ensino
superior que acompanham as MPMEs criativas e não-criativas em seu processo de
transformação digital. Essa aliança funciona
por meio da apropriação tática de tecnologias, como uma estratégia de longo prazo
que ajudará a melhorar os níveis de produtividade e competitividade das indústrias
culturais e criativas.
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PAINEL VISUALIZAÇÃO CRIATIVA:

PAINEL VISUALIZAÇÃO
CRIATIVA: AS INDÚSTRIAS
CULTURAIS E CRIATIVAS
COMO MOTOR DE
DESENVOLVIMENTO
Moderadora: María Florencia Attademo-Hirt,
Gerente Geral do Cone Sul, BID.
Angélica Mayolo Obregón, Ministra da Cultura da Colômbia.
Gabriel González, Vice-ministro de Cultura do Panamá.

O Ministro Mayolo relatou alguns dos projetos que foram implementados na Colômbia,
para o fortalecimento e desenvolvimento
das indústrias culturais e criativas. Entre os
citados, destacou-se a criação da Foncultura, que faz parte do plano de reativação do
setor: Reativar-se.
Reconhecendo os efeitos que a pandemia
teve, a Foncultura "facilitará o financiamento
de projetos de pessoas físicas ou jurídicas,
privadas e públicas em toda a Colômbia,
promovendo a democratização e descentralização do acesso aos recursos para levar a
cultura a ocupar um papel central no desenvolvimento e reativação dos territórios do
país", assegurou a ministra.
A Foncultura tem capacidade para financiar
projetos de estímulo e apoio à segurança
social de artistas, criadores e gestores culturais; programas artísticos e culturais, pesquisas e expressões culturais; criação, operação
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e melhoria da infraestrutura cultural; processos de formação; promoção e divulgação
das artes em todas as suas expressões.
Outro projeto destacado pela Ministra
Mayolo foi o lançamento da CoCrea, uma
sociedade mista, sem fins lucrativos, destinada a ser aliada dos setores público e privado
na promoção de cadeias de valor em processos de formação, criação, produção, distribuição, circulação e acesso dos cidadãos
dos setores criativos e culturais, por meio de
editais para a implementação do incentivo
fiscal, que corresponde a uma redução do
imposto de renda de 165% do valor real
investido neste setor.
Por sua vez, o Vice-Ministro González destacou a necessidade de coordenação interinstitucional, assegurando que este esforço
tem sido um pilar estratégico para o Ministério da Cultura do Panamá no desenvolvimento da economia cultural e criativa. Isso

PANEL VISUALIZACIÓN CREATIVA

se reflete, por exemplo, na sinergia entre o
setor cultural e o turismo, bem como na implementação da Comissão Coordenadora das
Indústrias Culturais e Criativas, rede formada
por 20 instituições, em sua maioria públicas,
mas com participação do setor privado e da
sociedade civil.
Outro aspecto importante destacado durante o
discurso do vice-ministro foi a incorporação da
abordagem da inclusão no plano de governo
nacional, particularmente no plano da cultura. O
Ministério da Cultura do Panamá está comprometido em ser uma instituição de vanguarda em
processos de inclusão, acessibilidade e abordagem de gênero. Entre algumas de suas iniciativas, destaca-se o programa de formação de
professores especializados em artes para trabalhar com pessoas com deficiência e dotá-las de
ferramentas para que seus empreendimentos
artísticos sejam sustentáveis.

Trabalhar de mãos dadas
com as Indústrias
Culturais e Criativas
significa mais do que
ajudá-las a regressar ao
estado em que se
encontravam antes da
pandemia: significa
apoiá-las para que os
seus modelos de negócio
se adaptem a uma nova
realidade digital.
BENIGNO LÓPEZ
Vice-presidente de Setores, BID.
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Como incorporar as indústrias culturais e criativas dentro de projetos
multissetoriais, como motor de desenvolvimento?
Colocá-las junto com a cultura, no centro
das políticas de desenvolvimento.
Incluir uma visão multicultural, multiétnica ou pluriinacional dentro das iniciativas que promovam as indústrias culturais e criativas.
Desenvolver espaços de intercâmbio e
coordenação intersectoriais e interinstitucionais em nível governamental para
promover projetos conjuntos e a coordenação público-privada.

Como integrar as indústrias culturais e criativas em programas de
desenvolvimento urbano?
Fazer da cultura e da criatividade eixos
centrais dos programas de desenvolvimento local.
Desenhar as estratégias governamentais com foco nessas indústrias.
Revitalizar as áreas históricas ou abandonadas para permitir a sua integração
à cultura urbana.
Desenvolver a cultura em ecossistemas
físicos, distritos criativos designados
para a cultura.
Articular a tecnologia com as indústrias criativas por meio de centros de
inovação e fortalecimento da economia local.
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MENSAGENS-CHAVE DIA 1

Como gerar mais inovação nas
indústrias culturais e criativas da
América Latina e do Caribe por
meio das tecnologias digitais?
Implementar habilidades digitais não só
para a produção e geração de conteúdos,
mas também para consumo e prazer.
Promover o bilinguismo, já que o inglês é
o idioma principal nas interações produtivas do ambiente digital.
Gerar iniciativas intersectoriais que possibilitem incorporar o ambiente digital
no diálogo de setores como a ciência e a
tecnologia, telecomunicações, finanças
e cultura.
Acompanhar os setores da economia
que sofreram menos transformação
digital e reduzir as diferenças nas áreas
culturais com menos progresso.

Como podemos reduzir as lacunas
em habilidades digitais e treinamento técnico nas indústrias culturais e criativas, e, fortalecer o talento humano?
Obter dados e mapear o setor cultural e
criativo para tomar decisões políticas
apropriadas e entender as brechas digitais existentes (particularmente em
quais subsetores e territórios estão
presentes e quem pode oferecer
soluções para elas).
Promover intercâmbios e fluxos comerciais entre as indústrias culturais e criativas e as indústrias tradicionais, para
expandir os mercados.
Inovar nas formas de treinamento, aproveitando as ferramentas atuais e a sua
virtualidade.
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DIA 2 - 28 DE OUTUBRO E DE 2021

As indústrias culturais e criativas atuam
transversalmente em praticamente todos os
setores econômicos e dimensões da vida
humana, promovendo o bem-estar, o emprego, a
sustentabilidade, a inclusão social, a identidade, o
desenvolvimento humano e econômico.
RICHARD MARTÍNEZ
Vice-presidente de Países, BID.

Colaboremos juntos para promover o
crescimento das indústrias culturais e
criativas, e assim poder fazer parte das
estratégias de crescimento econômico,
proteger as suas criações, ter a
possibilidade de gerar emprego, promover
o seu desenvolvimento através da criação
de pequenas e médias empresas.

TATIANA CLOUTHIER
Secretaria de Economia, México.
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A GRANDE OPORTUNIDADE DO
SETOR PÚBLICO E DO SETOR
PRIVADO
Mercedes Mateo-Berganza Díaz,
Chefe da Divisão de Educação, BID.
Pierre Emile Vandoorne,
Gerente de Políticas de Estúdio para a Netflix América Latina.

Para iniciar e contextualizar a apresentação,
Mercedes Mateo-Berganza recordou três
dados fundamentais:
1

2

3

Em breve terão sido feitas 30
produções da Netflix baseadas na
Colômbia.
Cerca de 40 milhões de assinantes são
previstos na América Latina, até 2023.
Só no México, a Netflix investiria, em
2021, mais de 300 milhões de dólares
para 50 produções originais.

Pierre Vandoorne destacou o desafio de
buscar um ecossistema de produção audiovisual eficiente, já que isso requer esforços
complexos e em vários aspectos, que vão
desde a promoção à formação e desenvolvimento de habilidades nos papéis da cadeia
de valor audiovisual, passando por compreendê-la desde sua natureza intersetorial,
até alcançar o reconhecimento público de
que a indústria audiovisual é uma área
produtiva, dinâmica, com grande impacto na
economia e na geração de emprego de qualidade. Portanto, é fundamental gerar informações, dados, evidências e conhecimento
sobre ela.
Em relação à promoção e redução de lacunas de habilidades em papéis setoriais, Van-

doorne apontou a necessidade de vê-las
como um compromisso a médio e longo
prazo, pois mudanças nos programas de
formação e na academia exigem sensibilidade e processos que não são necessariamente imediatos.
Da mesma forma, destacou-se a contribuição
de plataformas como a Netflix para a
promoção cultural e a heterogeneidade de
conteúdo, que pode ser vista na diversidade
de línguas e origens de produções que são
tendências e que nem sempre possuem
características dominantes. Esse fenômeno
resulta na aproximação de novas linguagens
e culturas ao público global.
Por fim, destacou-se a colaboração entre a
Netflix e o BID, através da publicação “Por
trás das câmeras: criatividade e investimento
para a América Latina e o Caribe: lições
aprendidas de uma conversa com as principais vozes do setor audiovisual.”15 Nela se
destaca que os setores audiovisual e de
entretenimento são importantes fontes de
emprego para os jovens, o que também
exige que escolas e espaços de formação como centros de ensino superior e técnico atualizem-se para formar, com maior agilidade e aderência às demandas do setor, as
novas gerações.

15. Olavarría, D., Luzardo, A., Mateo-Berganza, M. (2021). Por trás das câmeras: criatividade e investimento para a América Latina e o
Caribe: lições aprendidas de uma conversação com as vozes- chave do setor audiovisual. Washington, D.C.: Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Recuperado em 13 de dezembro de 2021, de:
https://publications.iadb.org/es/detras-de-camaras-creatividad-e-inversion-para-america-latina-y-el-caribe-aprendizajes-de-una
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EIXO 3

OPORTUNIDADES PARA OS
TRABALHADORES CRIATIVOS
INDEPENDENTES
Apresentação de WorkerTech a cargo de Oliver Azuara Herrera,
Economista Sênior da Divisão de Mercados de Trabalho, BID.
Moderadora: Laura Ripani, Chefe da Divisão de Mercados de Trabalho, BID.
Eli Bracciaforte, cofundadora da Workana, Argentina.
Sebastián Merino, Chefe de Assessores do Ministério do Trabalho, Chile.
Cecilia Retegui, CEO da Zolvers, Argentina.

Muitos dos trabalhadores das
indústrias culturais e criativas
necessitam de políticas
multissetoriais, porque
aqueles que desenvolvem
produtos ou serviços como
filmes, projetos, videogames,
músicas ou animações tendem
a estar vinculados a pessoas
de diferentes disciplinas.
Então, você tem que pensar
fora da caixa.
LAURA RIPANI
Chefe da Divisão de Mercados
de Trabalho, BID.
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Tendo em conta que os sistemas fiscais e de
proteção social foram concebidos e
funcionam habitualmente para o emprego
tradicional, e, que a crise da COVID-19 mostrou como a rede de proteção social não
abrange as pessoas com empregos não-regulares, tornou-se necessário conceber
novos estratégias que apelam aos formuladores de políticas, empregadores e instituições
para gerar um sistema comum e mais inclusivo de direitos laborais e proteção social.
Por isso, durante o diálogo, foram apresentadas propostas inovadoras, que promovem
a formalização e a inclusão financeira dos
trabalhadores criativos, como a estratégia
do Laboratório de Poupança para a Aposentadoria, promovida pelo BID, ou a estratégia
de política pública para a promoção da
cobertura previdenciária para trabalhadores
independentes no Chile. Também foram
revisados dois exemplos de plataformas
Worker Tech, que se configuram como
possíveis soluções para reduzir as lacunas

EJE 3

no acesso a benefícios sociais e trabalhistas
para trabalhadores independentes.
Oliver Azuara Herrera, economista sênior da
Divisão de Mercado de Trabalho do BID,
explicou alguns detalhes do projeto Laboratório de Poupança para a Aposentadoria,
que busca fórmulas inovadoras para estimular a poupança por meio de intervenções
baseadas tanto na economia comportamental quanto no uso de novas tecnologias e
soluções digitais. Isso foi realizado com o
objetivo de gerar evidências confiáveis por
meio de avaliações de impacto rigorosas16 e
foi concebido em resposta às baixas taxas
de poupança para a aposentadoria dos
trabalhadores da América Latina e do
Caribe, algo que afeta especialmente a setores como os criativos.
Azuara também destacou igualmente a
Worker-Tech, uma plataforma para trabalhadores de transporte em El Salvador, que
também pode ser uma solução para os
milhões de freelancers criativos da região,
que usam plataformas para desenvolver
seus trabalhos.17 A WorkerTech busca
promover a economia por meio de intervenções baseadas na economia comportamental e no uso de novas tecnologias e
soluções digitais. Seu objetivo é gerar
evidências
confiáveis,
por
meio
de
avaliações de impacto rigorosas, que
possam ser aproveitadas por trabalhadores
de todos os setores e perfis, incluindo aqueles que oferecem serviços nas plataformas
de WorkerTech.

BOX 1

A WORKERTECH se define

como os serviços digitais que
oferecem benefícios aos
trabalhadores independentes para
melhorar as proteções sociais e a
produtividade. Pensar agora apenas
em termos de trabalho assalariado
em tempo integral e contratos
permanentes ignora os milhões de
pessoas que agregam fontes de renda
e moldam suas vidas por meio de
uma ampla variedade de relações de
trabalho não-convencionais que se
consolidam neste século. A transição
do trabalho assalariado tradicional
para novas modalidades implica que
as pessoas devem reconstruir a
estrutura de trabalho necessária para
trabalhar. É aqui que entram os
serviços da WorkerTech. Esse
conceito, que nasceu na Europa, é
relevante para a América Latina e o
Caribe, principalmente diante das
altas taxas de desemprego na região
devido à pandemia. O conceito pode
ser aplicado àqueles que trabalham
no setor informal e que compartilham
muitos desafios dos trabalhadores
independentes, em
modalidades modernas.

16. Ver Azuara, O., Bosch, M., Caballero, G., Cofré, F., González, S., Hand, A., Keller, L., Rodríguez, C., Silva, M. e Vivanco, F. (2021). “Poupança sem
barreiras: Lições das Intervenções do Laboratório de Poupança de Aposentadoria.” Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento. Recuperado em 13 de dezembro de 2021, de:
Https://publications.iadb.org/es/ahorro-sin-barreras-lecciones-de-las-intervenciones-del-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
17. Ver Cañigueral, A., Heredero, E., Okumura, M., Molina, E., Ripani, L. (2021). WorkerTech: como a tecnologia pode melhorar os empregos
emergentes na América Latina e no Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento. Recuperado em 13 de dezembro de
2021, de:
https://publications.iadb.org/es/workertech-como-la-tecnologia-puede-mejorar-los-empleos-emergentes-en-america-latina-y-el-caribe-0
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Sebastián Merino, Assessor-Chefe do Ministério do Trabalho do Chile, falou sobre como
a política pública trabalhista naquele país
tem-se concentrado na promoção, acesso e
cobertura universal da seguridade social,
independentemente do tipo de vínculo
empregatício. Quer sejam trabalhadores independentes ou autônomos, considera-se essencial a cobertura universal de proteção social e o
acesso a determinados benefícios mínimos.
Isso tem impactado positivamente nos
segmentos de quem oferece seus serviços em
plataformas de serviço, garantindo um salário
mínimo por hora, o estabelecimento de tarifas
e descontos claros pelas plataformas ou
empregadores, entre outros.
Iniciativas como a WorkerTech foram estabelecidas como forma de colocar a tecnologia a serviço dos trabalhadores, pois os
auxiliam no acesso à cobertura e aos direitos
trabalhistas básicos, promovem a produtividade
e o desenvolvimento profissional e facilitam a
organização coletiva tanto em nível sindical
quanto profissional.
Da mesma forma, foram apresentados outros
dois projetos latino-americanos, que ilustram
o possível alcance e benefícios que as
Worker Techs trazem, em particular para
setores como o criativo. Por um lado, Eli
Bracciaforte, cofundadora da Workana, explicou que esta é uma plataforma de trabalho
freelancer online altamente reconhecida na
América Latina, que atualmente conta com
quase dois milhões de freelancers cadastrados e onde mais de mil oportunidades de
trabalho para esse tipo são publicadas todos
os dias. No entanto, como plataforma de
serviços, a Workana ainda enfrenta vários
desafios em termos de políticas públicas na
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região para desenvolver o potencial dos
trabalhadores, como a regulamentação da
exportação de serviços, que ainda não é tão
clara em muitos países.
Por sua vez, Cecilia Retegui, CEO da Zolvers,
uma plataforma tecnológica que conecta
clientes com quem procura trabalho em tarefas de limpeza ou manutenção doméstica,
explicou os grandes benefícios gerados por
plataformas como Zolver para o acesso à
informação, especialmente em temas de
direitos trabalhistas e benefícios. Além disso,
como muitas outras plataformas de
serviços, oferece flexibilidade às pessoas em
termos de suas possibilidades de horário e
localização. Por fim, Retegui destacou a
possibilidade oferecida pela plataforma de
inclusão financeira, que concede histórico
de crédito para que elas possam acessar
outros serviços financeiros.
De acordo com Laura Ripani, chefe da
Divisão de Mercados de Trabalho do BID, as
plataformas WorkerTech representam uma
oportunidade para melhorar a vida e as
condições dos trabalhadores independentes,
muitos dos quais fazem parte da economia
criativa. Da mesma forma, Ripani destacou a
necessidade de os governos nacionais e
locais de cada país promoverem marcos
normativos e regulatórios inovadores que
incluam as indústrias culturais e criativas, e,
as plataformas, dentro das discussões.

EIXO 4

EIXO 4

MECANISMOS FINANCEIROS
PARA PROMOVER A ECONOMIA
CRIATIVA
Mauricio Herrera Falla, Especialista Líder do
Setor de Mercados Financeiros, BID.
Moderadora: Alejandra Luzardo, Especialista Líder do
Setor de Inovação e Criatividade, BID.
Javier Díaz Fajardo, Presidente do Bancóldex, Colômbia.
Joyce Zylberberg, Sócia-gerente da Screen Capital, Chile.
Alejo Nitti, CEO da Ideame, Argentina.
Luciane Gorgulho, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Patrimônio
e Turismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Brasil.

Alejandra Luzardo, Líder do Setor de
Inovação e Criatividade e Coordenadora do
"Primeiro Diálogo das Políticas Regionais"
do BID, sobre Indústrias Culturais e Criativas
com Foco Intersetorial, destacou que um
dos gargalos enfrentados pelas indústrias
culturais e criativas na região tem a ver com
o acesso a mecanismos de financiamento.
Quer seja pelo desconhecimento das entidades financeiras quanto ao potencial dessas
indústrias ou pelas dificuldades que estas
têm em cumprir os requisitos exigidos pelos
financiadores, a realidade é que atingir níveis
satisfatórios de financiamento para esses
setores continua a ser um desafio para os
formuladores de políticas e o setor privado.
No entanto, afirmou Luzardo, foram desenhados modelos de financiamento que significaram alguns avanços para o financiamento do setor, como as fintechs.
Diego Herrera Falla, especialista líder no
setor de mercados financeiros do BID, explicou como as fintechs têm grande potencial
para favorecer as indústrias culturais e criati-

vas na América Latina e no Caribe por meio
da inovação e do uso intensivo de recursos
digitais. Isso abre novas possibilidades para
que MPMEs e empreendedores tenham
inclusão financeira, e, assim, reduzam as
restrições e custos em suas transações e
pagamentos online.
Além disso, ele destacou duas descobertas
importantes sobre mecanismos de financiamento para indústrias culturais e criativas,
derivadas de estudos recentes realizados
pelo BID:
1

2

Essas indústrias são financiadas principalmente por meio de empréstimos
ou mecanismos de recompensas crowdfunding -, o que sugere o baixo
apetite ao risco dos investidores no
setor criativo.
Existe uma grande oportunidade para
promover mecanismos de equity ou
fundos de participação e capital de
risco que financiem as indústrias
culturais e criativas.
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Alejo Nitti, CEO da Ideame, destacou os
benefícios que o crowdfunding de capital
trouxe para as indústrias culturais e criativas
da região. É um mecanismo fundamental
para gerar financiamento, destacou, porque
promove a geração de comunidades e o
engajamento do público, além de permitir a
validação de projetos criativos pelo público.
Com relação à experiência da Ideame, Alejo
trabalhou com projetos de vários países da
América Latina, de vários setores criativos entre eles, o editorial -, o tecnocriativo e o
audiovisual. Como caso emblemático da
plataforma, destacou a arrecadação de
mais de cem mil dólares para a produção
de um filme chileno, o que mostra o alto
grau de comprometimento da comunidade
com os projetos e a eficácia na obtenção
dos recursos.
No entanto, ele diz que as plataformas de
crowdfunding de capital enfrentaram
vários desafios na América Latina e no
Caribe; entre eles, o de introduzir o conceito nas comunidades e para as autoridades,
e, a escassa regulamentação ou restrições
nos marcos normativos existentes em
alguns países.
Joyce Zylberberg, da Screen Capital, explicou como o setor audiovisual independente
- assim como outros setores criativos - tem
sido tradicionalmente financiado por subsídios públicos ou provenientes do setor da
televisão; no entanto, esses subsídios são
limitados e nem sempre atendem às necessidades da indústria audiovisual de um país
como o Chile. Além disso, indicou que a

entrada de plataformas digitais para streaming de conteúdos audiovisuais abriu a
oportunidade para diversos temas terem
espaço no mercado e serem mais sustentáveis em termos financeiros.
Nesse sentido, explicou como a Corporação
de Fomento da Produção do Chile (Corfo)
lançou a estratégia Screen Capital como
um fundo de financiamento misto para o
setor audiovisual, que conta com recursos
públicos que alavancam investimentos
privados com base em um modelo de capital de risco (venture capital).
A lógica do capital de risco tem alto potencial para as indústrias criativas. Assim, a
promoção da criação de fundos de investimento, particularmente nos setores tecnocriativos, e, a articulação das autoridades
culturais, de comunicações e tecnologia e
finanças, são oportunidades fundamentais
para o desenvolvimento do setor.
Referente às iniciativas promovidas pelo
setor público, Javier Díaz Fajardo, presidente do Bancóldex Colômbia, relatou a experiência de promover esquemas de financiamento adaptados às indústrias culturais e
criativas, destacando que aquela instituição
desembolsou mais de oitocentos milhões de
dólares nos últimos três anos através de
linhas de crédito subsidiadas e não-subsidiadas, o que responde pela demanda por
serviços financeiros desse setor. Por outro
lado, assegurou que foram desenhados
fundos de investimento e programas de
assistência técnica para novos empreendimentos. Por fim, destacou a emissão do

18. Ver “Película UBERDRIVER” (2020). Ideame. Recuperado el 13 de diciembre de 2021 de
https://www.idea.me/projects/76525/pelicula-uberdriver
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Bônus Laranja, com o apoio do BID, que
obteve cerca de 120 milhões de dólares que
permitirão alavancar parte da carteira de
apoio à economia criativa.
Luciane Gorgulho, Chefe desde 2006 da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Patrimônio e Turismo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social do
Brasil, falou sobre as linhas de financiamento exclusivas para as indústrias criativas que
eles administram, às quais se somaram o
turismo e desenvolvimento urbano, em
2018. Essa iniciativa contou com fundos de
venture capital e até lançou um programa
de crowdfunding, que oferece um mecanismo de matchfunding, onde o banco coloca
dois reais para cada real arrecadado pela
plataforma de crowdfunding. Esse instrumento, que foi utilizado no Teatro Amazonas em Manaus, conseguiu apoiar mais de
cinquenta projetos de patrimônio histórico
com orçamentos menores e reduzir o custo
operacional dessa entidade financeira, ao
arrecadar mais de dois milhões e meio de
reais (cerca de 500 mil dólares). Cabe
ressaltar que muitos desses doadores (60%)
nunca haviam colaborado antes com projetos patrimoniais. E 64% afirmam que gastariam esse dinheiro em outras despesas.
No caso particular de Manaus, além das contribuições recebidas para o patrimônio, um
terço das arrecadações foi utilizado para
desenvolver um tour virtual e um videogame desse patrimônio. Estes, que têm como
objetivo tornar as visitas ao teatro mais
visíveis e dinâmicas, estariam prontos até o
final de 2021.

O crowdfunding não apenas tem
uma função de financiamento,
mas também consegue
sensibilizar e influenciar o
compromisso da sociedade em
conhecer e compreender a
importância do patrimônio,
gerando uma conexão com o
público e um sentido
de comunidade.
LUCIANE GORGULHO
Chefe do Departamento de
Desenvolvimento Urbano, Patrimônio
e Turismo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social, Brasil.
Apesar do grande impacto que podem gerar
em nossas cidades, os esquemas de financiamento inovadores ainda são escassos na
América Latina e no Caribe, principalmente
devido à falta de regulamentação dos esquemas de financiamento coletivo ou crowdfunding e os fundos de investimento em geral
ou público-privados, como o investimento
em private equity.

19. Ver “¿Qué son los bonos naranja?” (2018). Bancoldex. Recuperado el 13 de diciembre de 2021 de
https://www.bancoldex.com/noticias/que-son-los-bonos-naranja-2331
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VISUALIZAÇÃO CRIATIVA:
A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS CRIATIVOS

Moderador: Fabrizio Opertti, Gerente do Setor de Integração
e Comércio, BID.
Víctor Bisonó, Ministro da Indústria, Comércio e MPMEs,
República Dominicana.
Sylvie Durán Salvatierra, Ministra da Cultura e Juventude, Costa Rica.
Diane Edwards, Presidenta da Corporação de Fomento, Jamaica.

No caso da República Dominicana, assegurou o ministro Bisonó, um dos principais
desafios do Ministério da Indústria, Comércio
e MPMEs tem sido conseguir atender todo a
teia produtiva nacional. Esforços nesse sentido têm levado ao reconhecimento do setor
cultural como peça chave na economia
nacional, assim como para a criação de projetos que promovam a oferta e demanda de
setores produtivos de suas indústrias culturais e criativas.
Da mesma forma, a definição de indicadores
foi aprimorada para medir a contribuição
econômica do setor e gerar políticas mais
precisas. Foi também desenhado um programa de promoção da economia laranja ou
criativa, baseado num esforço interinstitucional para projetar uma oferta de projetos de
formação contínua em habilidades e talentos
de acordo com os avanços do setor. Além
disso, integrar linhas de pesquisa, inovação e
tecnologia e divulgar a oferta criativa nacional nos mercados local e internacional.
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No que diz respeito à promoção da comercialização de bens e serviços das indústrias
culturais e criativas, a República Dominicana
desenhou programas de promoção do setor,
as quais incorporam toda a cadeia de valor.
Um exemplo disso é o Plano Nacional de
Industrialização, que aborda de forma abrangente questões como atração de investimentos, encadeamento produtivo e a formalização. Outro exemplo é o da Agenda Digital
2030, e a criação de um gabinete de inovação
que fornece diretrizes para que as tecnologias digitais sejam viabilizadoras do desenvolvimento social e econômico do país. Essas
iniciativas contemplam o fortalecimento das
instituições públicas, marcos normativos mais
robustos, capazes de permitir inovação ágil, a
identificação oportuna de fontes de financiamento e a formação de talentos humanos em
habilidades criativas e técnicas capacitadoras
para a gestão de negócios setoriais.
No caso da Costa Rica, a Ministra da Cultura e
Juventude afirmou que eles criaram uma
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política de longo prazo com vistas a 2030, e,
uma perspectiva artística de gestão e
empreendedorismo. Isso exigiu mudanças na
lógica do setor e nas políticas públicas, em
busca de um equilíbrio entre os esquemas
tradicionais de apoio do setor, como bolsas e
fundos de subsídio concursáveis, e, mecanismos de apoio a projetos sustentáveis de natureza industrial.
Com relação à promoção das exportações
das indústrias culturais e criativas, a Costa
Rica aumentou seus recursos para a exportação de bens e serviços culturais e criativos.
Também promoveu a criação de fundos de
recursos dedicados à preparação do setor em
habilidades administrativas, de empreendimento e de gestão.
Por outro lado, Diane Edwards destacou as
estratégias que vêm sendo implementadas
na Corporação de Fomento da Jamaica
(Jampro), como agência para promover o
desenvolvimento econômico das indústrias
culturais e criativas de seu país. Estas consistem em quatro programas. O primeira
foca-se no apoio às exportações através de
programas de mentoria, apoio habilidades
de gestão e desenvolvimento de produtos. O

segundo, denominado Kingston Creative,
busca formalizar e acelerar empreendimentos e prestar assistência e instalação de
capacidades para a geração de novos negócios. O terceiro baseia-se na sustentabilidade dos estúdios de produção audiovisual e
visa tornar as empresas de animação nacionais mais sustentáveis e internacionais. Por
fim, o quarto programa centra-se na comercialização e visibilidade de bens e serviços
culturais para levar curtas-metragens audiovisuais ao mercado internacional e dar relevância às produções locais nos mercados e
festivais internacionais.
Da mesma forma, a Jamaica se concentrou na
digitalização e no uso de novas tecnologias
para gerar vínculos entre as indústrias culturais e criativas e distribuidores internacionais,
como Netflix ou Amazon Prime, capacitando
aos criadores e disponibilizando-os para o
mundo. Para isso, foi lançado um exercício de
mapeamento para os agentes daquelas
indústrias que revelaram a carência de habilidades de negócio como o principal desafio
no país. Assim, a Jampro tem se focado em
fornecer ferramentas aos criativos para que
tenham mais mecanismos de renda e sustentabilidade financeira.
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Como ampliar as oportunidades de
acesso financeiro para o setor cultural e criativo por meio de políticas públicas?

Que mecanismos poderíamos implementar para garantir o acesso a
benefícios sociais para os trabalhadores criativos e culturais?

Criar instrumentos de isenção fiscal
para incentivar o investimento em
seus empreendimentos.

Gerar informações quantitativas e qualitativas para identificar as condições de
trabalho, as necessidades e um mapeamento detalhado da oferta de serviços
para eles.

Gerar informações que permitam que
investidores e bancos privados vejam o
seu potencial de crescimento. Nesse
sentido, propõe-se implementar mecanismos de divulgação do fluxo financeiro dos setores criativos para sensibilizar
aos agentes financiadores.
Abrir e equilibrar portfólios de financiamento para projetos culturais e criativos
de mercado e de não-mercado, entendendo que uma parte desse universo
requer esquemas subsidiários, enquanto
outras podem ser auto-suficientes e
suscetíveis ao financiamento privado.
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Promover a formalização com iniciativas
customizadas e a cobertura de benefícios sociais para esses trabalhadores,
identificando quais produtos e aliados
estratégicos podem ajudar para a sua
inserção na rede de proteção social.
Avaliar os custos de formalização de
empreendedores, pois, em alguns
casos, estes representam uma barreira
para a geração de empregos em condições regulares.

MENSAJES CLAVE DÍA 2

Que mecanismos poderíamos implementar para garantir o acesso aos
benefícios sociais para os trabalhadores culturais e criativos?
Conceber fluxos de valor dentro dos
mercados financeiros para incentivar a
sua formalização, assim como a sua bancarização, acesso a serviços financeiros e
benefícios sociais.
Utilizar novas tecnologias para facilitar o
acesso à cobertura previdenciária como
mecanismo de mapeamento, identificação de agentes e coleta de informações, aproveitando ferramentas como
o blockchain.

Quais são os obstáculos ao desenvolvimento de iniciativas de financiamento para o setor criativo e cultural?
Falta de indicadores econômicos setoriais e informações para que os setores
financeiros e indústrias tradicionais
entendam a abrangência do setor.
Falta de investimento de capital de risco
para as indústrias culturais e criativas,
obrigando os agentes do setor a financiar-se apenas através de dívida, subsídios estatais ou patrocínio.
Debilidade e pouca preparação em
questões administrativas, gerenciais e
financeiras dos empreendedores, o que
impede a sua aproximação com possíveis financiadores.

Falta de mecanismos específicos de
financiamento que contemplem as particularidades do setor.
Pouca articulação e fracos marcos
normativos para proteção de direitos
autorais, o que pode tornar os bens ou
serviços intangíveis oferecidos por
essas indústrias suscetíveis de se tornarem garantias ou colaterais de operações financeiras. Para resolver isso, foi
apontada a possibilidade de desenhar
políticas de fundos de garantias que
aceitem intangíveis como garantias de
financiamento.

Que modelos financeiros poderiam
ser implementados para expandir o
acesso financeiro às indústrias culturais e criativas?
Fazer um diagnóstico para estabelecer o
tamanho dos agentes, suas necessidades
financeiras e seu conhecimento dos
instrumentos financeiros disponíveis.
Esse diagnóstico poderia servir de base
para o desenho de políticas e medidas
que atendam às necessidades do setor.
Por exemplo, incentivar mecanismos de
investimento de capital de risco por meio
de benefícios fiscais.
Implementar esquemas de vouchers para
empresários tradicionais solicitarem bens
e serviços criativos e culturais de
empreendimentos locais.
Gerar mecanismos para a fácil monetização da propriedade intelectual e dos
direitos autorais.
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6. REALIZAÇÕES E PRINCIPAIS INDICADORES DE
SUCESSO DO "PRIMEIRO DIÁLOGO DAS POLÍTICAS
REGIONAIS" DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS
COM UM FOCO INTERSETORIAL

Um de seus principais sucessos foi exercer a
todo momento o esforço intersetorial exigido
pela economia criativa. Isso se refletiu na
presença de mais de 243 participantes e
palestrantes de diversas áreas, de mais de 25
países. Isso deixou claro que o BID está
liderando a conversação sobre o papel das
indústrias culturais e criativas na reativação
econômica graças a este primeiro diálogo.
Embora isso não tenha precedentes, descobrimos que já era uma necessidade estabelecida para os formuladores de políticas.
Durante os dois dias do evento, ficou claro
que o apoio às indústrias culturais e criativas
está alinhado com a estratégia 2025 do BID,
pois é clara a importância de sua contribuição para a recuperação econômica da
região. Isto, em particular, se forem desenvolvidas políticas inclusivas focadas no investimento no talento e integração regionais, na
economia digital, no apoio às PMEs, na perspetiva de gênero, na diversidade e na ação
contra as alterações climáticas.
A participação ativa de diversos ministérios
da região - desde finanças, cultura, educação,
trabalho, PMEs, inovação e novas tecnologias
-, além de bancos como Bancoldex, BNDES,
fundos de investimento e agências de exportação de serviços, expõe o papel indispensável que a intersetorialidade desempenhará
no desenvolvimento das indústrias culturais e
criativas da região.
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Ao final do diálogo, foi realizada uma pesquisa que destacou que mais de 61% dos participantes ficaram muito satisfeitos e mais de
68% ficaram satisfeitos com a qualidade da
discussão. 79% usarão essa experiência para
implementar projetos, e, 50% para reformar
políticas ou programas. Todos os participantes afirmaram que estavam interessados em
participar de um novo diálogo futuro.

Se quisermos superar esta crise,
precisaremos de que todos:
legisladores, formuladores de
políticas, setores público e privado,
instituições como o BID, comecem
a pensar de forma diferente. É
necessário que consideremos a
criatividade como um recurso
fundamental para alcançar a
recuperação econômica.
TRINIDAD ZALDÍVAR
Chefe da Unidade de Criatividade e
Cultura, BID.

LOGROS Y PRINCIPALES INDICACORES DE ÉXITO

CONCLUSÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

1

América Latina e o Caribe necessitam criar
políticas públicas com foco intersetorial:
A adaptação e reinvenção das políticas
públicas para os novos modelos de mercado
e uma indústria 4.0. pedem urgentemente
que os governos priorizem alguns dos
seguintes pontos:
A geração de informação e conhecimento quantitativo e qualitativo das indústrias culturais e criativas da região para
torná-las visíveis, destacar suas potencialidades e identificar onde estão suas
principais lacunas para o desenho de
políticas públicas relevantes.
A incorporação da cultura e da criatividade como um dos eixos transversais no
planejamento e desenvolvimento urbanos para alcançar o fortalecimento da
infraestrutura cultural nas cidades,
desenvolver os ecossistemas locais e
proporcionar aos cidadãos o maior
acesso possível à vida cultural.
O desenvolvimento de programas que
promovam a formação de capital
humano, especialmente em habilidades
digitais e no uso de novas tecnologias.
Maior conectividade sub-regional para
reduzir as lacunas existentes no acesso a
conteúdos, modelos digitais de aprendizagem e mecanismos de produção
online de bens e serviços.
A integração do setor criativo digital
com cadeias de valor de setores tradicionais para agregar valor aos bens criativos, e, por sua vez, promover a sustentabilidade dos trabalhadores do setor.
O desenho de mecanismos para a cobertura de segurança nas indústrias culturais
e criativas, que, em geral, têm uma eleva-

da incidência no trabalho informal, por
conta própria ou freelance. É preciso
apoiar-se em ações privadas com um alto
componente tecnológico e transparência
de informação - como as WorkerTechs ou inspirar-se em experiências de políticas internacionais que tenham alcançado
impactos positivos na cobertura e formalização desses trabalhadores.
Conceber e incentivar mecanismos
financeiros destinados a atrair investimento público-privado, como podem ser
os mecanismos de equity, capital de
risco ou fundos de investimento, assim
como a criação de mecanismos de financiamento indireto que aproximem as
indústrias culturais e criativas dos setores tradicionais, como os vouchers.
Escuta ativa e intercâmbio permanente
em nível regional, pois há muito desconhecimento dos projetos nos países e
territórios, principalmente quando se
considera que muitos deles podem ser
replicados no restante da América Latina
e do Caribe.
2

A grande oportunidade que oferece o
desenvolvimento de projetos com abordagem intersetorial:
Existe uma oportunidade única para que
futuros projetos sejam desenhados e
implementados com um foco intersetorial, para que sejam criadas intervenções
em toda a cadeia de valor, todo o ecossistema seja fortalecido e se faça indústria (em oposição a um conjunto de
projetos isolados em toda a região). Para
isso, deve ser considerada uma estratégia comum, que abranja um amplo
espectro de políticas públicas.
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7. AGRADECIMIENTOS
Esperamos que este documento promova o
diálogo construtivo entre os diferentes
atores do ecossistema criativo na América
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ANEXO 1: LISTA DE PALESTRANTES
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COM FOCO INTERSETORIAL
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ANEXO 1: PALESTRANTES

FEDERICO BASAÑES
Gerente do Setor de Conhecimento, Inovação e Comunicações, BID
Federico Basañes é Gerente do Setor de Conhecimento, Inovação e Comunicação, de onde promove a geração e disseminação de conteúdos do Banco
para fortalecer as capacidades dos setores público e privado na América
Latina e Caribe.
Entre 2014 e 2018, o senhor Basañes atuou como Gerente de Conhecimento e
Aprendizagem. Neste trabalho, promoveu o papel do conhecimento aberto
como ferramenta-chave para o desenvolvimento, gerando um ecossistema
para alavancar o conhecimento e as experiências do Banco, para aumentar o
desenvolvimento da região.
Entre 2007 e 2013, o Sr. Basañes foi Chefe da Divisão de Água e Saneamento,
função na qual foi responsável pelo portfólio de projetos do Banco nas áreas
de água, saneamento e gestão de resíduos sólidos; geração e disseminação
de conhecimento setorial; supervisão dos Fundos destinados à Divisão
(Fundo Espanhol de Cooperação para a Água e Saneamento na América
Latina e no Caribe, e AquaFund), além do relacionamento com parceiros do
setor público e privado, no âmbito das iniciativas (Aliança Latino-americana
de Fundos Hídricos, Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva) e das plataformas (HydroBID e AquaRating) da divisão.
O senhor Basañes é um cidadão argentino e possui mestrado e doutorado em
Economia, ambos pela Universidade de Illinois em Urbana e Champaign. Além
disso, possui mestrado em Políticas Públicas pelo Instituto Torcuato Di Tella,
na Argentina, e, graduou-se pela Universidade de Buenos Aires.

ERNESTO OTTONE R.
Diretor Executivo Assistente, UNESCO
O Sr. Ernesto Ottone Ramírez é o Subdiretor Executivo de Cultura da
UNESCO. Antes de ocupar essa posição, o Sr. Ottone Ramírez foi o primeiro
Ministro da Cultura, Artes e Patrimônio do Chile entre 2015 e 2018. Como
Ministro da Cultura, criou um Departamento de Primeiros Povos, uma Unidade
de Migrantes e fortaleceu as leis de direitos autorais e proteção do patrimônio. Durante esse período, também presidiu o Centro Regional de Promoção
do Livro na América Latina e no Caribe (CERLALC), no biênio 2016-2017. De
2011 a 2015, o Sr. Ottone R. atuou como Diretor Executivo do Centro de
Extensão Artística e Cultural da Universidade do Chile, que administra a
Orquestra Sinfônica Nacional do Chile, o Balé Nacional do Chile (BANCH), o
Coro Sinfônico do Chile e a Camerata Vocal Universitária. De 2001 a 2010,
atuou como Diretor Executivo no Centro Cultural Matucana 100, em Santiago.
O Sr. Ottone R. é mestre em Gestão de Instituições e Políticas Culturais pela
Universidade de Paris IX Dauphine (1998) e licenciado em Teatro pela Universidade do Chile (1995).
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JESÚS NAVARRETE
Especialista Líder do Setor de Habitação e Desenvolvimento
Urbano, BID
O Dr. Jesús Navarrete é Especialista Líder do Setor de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Atualmente está no Escritório de País do Banco no Panamá, onde lidera as
operações setoriais do Banco e conduz um diálogo de políticas setoriais com
seus pares nacionais. Atua também como coordenador do Patrimônio Vivo do
BID, programa regional que apoia os governos da ALC na preservação e
valorização do patrimônio urbano. O Dr. Navarrete possui um diploma de
arquitetura pela Universidade Nacional Autônoma do México, um mestrado
pela Universidade McGill e um PhD pela University College London. Antes de
ingressar no BID, foi professor na McGill School of Architecture em Montreal e
pesquisador associado ao Grupo de Habitação de Custo Mínimo da McGill e
lecionou na Unidade de Planejamento de Desenvolvimento da University
College London. Possui experiência como pesquisador e profissional em
diversos países da América Latina, assim como na China e na Índia.

EMILIO DE LA CERDA
Subsecretário do Patrimônio Cultural, Chile
Emilio de la Cerda Errázuriz é arquiteto e mestre em arquitetura UC (2006).
De 2007 até hoje, trabalhou como professor na Escola de Arquitetura da
Pontifícia Universidade Católica do Chile, principalmente em cursos de
primeiro ano, exercitação, aula magna e de mestrado em arquitetura e
patrimônio cultural.
A partir do escritório da OWAR Arquitectos, desenvolveu uma série de
projetos públicos e privados, vários dos quais obtiveram importantes reconhecimentos ao nível nacional e internacional. É co-autor do projeto Quinta
Monroy em Iquique, o primeiro conjunto habitacional desenvolvido pela
iniciativa ELEMENTAL.
Em abril de 2011, tornou-se Secretário Executivo do Conselho de Monumentos
Nacionais do Chile, órgão técnico do Estado, responsável pela proteção e
custódia do patrimônio cultural no âmbito da Lei nº 17.288 de Monumentos
Nacionais. No início de 2018, assumiu como Subsecretário do Patrimônio
Cultural do recém-criado Ministério das Culturas, Artes e Patrimônio.
Ocupou o cargo de Diretor Escolar da Faculdade de Arquitetura da UC de
2014 até o início de 2018.

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
Prefeito de Málaga, Espanha
Francisco de la Torre Prados nasceu em Málaga, em 1942. É casado e tem
quatro filhos. Graduado em Sociologia pela Pontifícia Universidade de
Salamanca. Especialista em Desenvolvimento Regional pela Rennes, França,
Doutor Engenheiro Agrônomo pela Universidade de Madrid, Prefeito de
Málaga desde 2000, foi reeleito por maioria absoluta em três ocasiões consecutivas, liderando a lista do Partido Popular (PP) (2003, 2007 e 2011), e, novamente ganhou as eleições por maioria simples em 2015, alcançando a investidura com o apoio do partido Ciudadanos. Em 2019, revalidou a maioria,
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ampliando-a para até 14 vereadores, sendo investido prefeito com os votos do
PP e dos dois vereadores do partido Ciudadanos, com quem assinou um
acordo para governar em coalizão. É Vice-Presidente do Escritório da Assembleia Regional e Local Euro-mediterrânico (ARLEM), representando o Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMRE) e outras associações, desde o
ano 2012, cargo para o qual foi novamente proposto em fevereiro de 2021, e
vice-presidente até 2020 da Associação Euro-mediterrânica de Autoridades
Locais e Regionais (COPPEM). Presidiu a Comissão de Finanças e a Comissão
de Mobilidade e Acessibilidade da Federação Espanhola de Municípios e
Províncias (FEMP). Foi Vice-presidente da Federação Andaluz de Municípios
e Províncias e membro do Congresso de Poderes Locais e Regionais do
Conselho da Europa. Deputado por Málaga (UCD), entre os anos 1977 e 1982,
e senador por Málaga (PP), entre 2011 e 2014. Foi Presidente da Deputação
Provincial de Málaga e Ministro da Economia, Finanças e Turismo do primeiro
Conselho Pré-Autônomo da Andaluzia. Foi condecorado em 2017 pela República Francesa com a Legião de Honra por seu papel como um colaborador
excepcional com a França, em questões culturais. Em 2018, recebeu a Medalha Pushkin da Federação Russa pela promoção de laços culturais entre a
Rússia e a Espanha; e, em 2019, recebeu a Distinção do Ministro das Relações
Exteriores do Japão por sua contribuição excepcional para a promoção das
relações amistosas entre o Japão e a Espanha. Em 2020, é nomeado membro
do conselho consultivo da UNITAR, a Agência das Nações Unidas para a
Formação Profissional e a Pesquisa. Esse órgão garante que os padrões de
qualidade adotados de acordo com o mandato da UNITAR e as diretrizes da
ONU sejam respeitados e estejam bem integrados em todas as atividades,
tanto da agência como da Rede Global CIFAL.

FLAVIA FURTADO
Diretora do Festival de Ópera de Manaus, Brasil
Formada como pianista, estudou no Brasil com Linda Bustani e na Bélgica
com Heidi Hendricks. Mais tarde se formou em Comércio Exterior, e, desde
então, vem gerenciando e desenvolvendo trabalhos com a economia da
cultura em diferentes áreas, com a Ópera Latino-americana e o Festival Amazonas de Ópera.
Em 2006, criou a Vlaanderen Produções Culturais, empresa especializada em
grandes eventos de música clássica, com mais de 70 produções no currículo,
entre óperas, teatro, concertos e festivais, trabalhando com algumas das
mais importantes instituições do país, como o Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro São Pedro, Teatro Amazonas,
Centro Cultural Banco do Brasil, Fundação Clóvis Salgado, Universidade
Federal do Paraná, Palácio das Artes e Teatro da Paz. Em 2020, foi uma das
10 finalistas do Classical Next - Innovation Award, na Holanda, por seu trabalho na promoção de todos os aspectos econômicos e sociais da indústria da
ópera no Brasil. É fundadora e uma das diretoras do Fórum Brasileiro de
Ópera, Dança e Música de Concerto. Em 2021, assume a presidência de
Novos Mercados, dentro do Conselho Consultivo da Ópera Co-Pro, uma
organização internacional com sede em Londres.
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MATTEO GRAZZI
Especialista Sênior da Divisão de Competitividade, Tecnologia
eInovação, BID
Matteo Grazzi é Especialista Sênior na Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde projeta e
desenvolve programas para promover a inovação e a economia criativa na
América Latina e no Caribe.
É doutor em Economia e Direito Internacional pela Universidade Bocconi em
Milão (Itália) e mestre em Economia do Desenvolvimento pela Universidade
de Sussex em Brighton (Reino Unido). Seus interesses de investigação principais centram-se em economia da inovação e da criatividade, inovação verde,
gênero e ciência e TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação) para
o Desenvolvimento.

KAYLA S. GRANT
Associada Sênior de Setor, BID
Kayla S. Grant é Associada Sênior de Sectorialidade na Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
onde promove a adoção tecnológica e o fortalecimento da inovação e dos
ecossistemas empreendedores na América Latina e no Caribe. É membro da
American Evaluation Association e do Project Management Institute. Kayla é
mestre em Política Comercial Internacional pela Universidade das Índias
Ocidentais (UWI), tem bacharelado em Economia e Negócios Internacionais
pela Universidade de Indianápolis, e, uma certificação de monitoramento e
avaliação pela Universidade Americana.

GONZALO RIVAS
Chefe da Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação, BID
Gonzalo Rivas é economista da Universidade do Chile e mestre em Economia
pela Universidade Católica de Lovaina, Bélgica.
Entre outros cargos, foi Vice-presidente Executivo da Corporação para o
Fomento da Produção (CORFO) e Presidente do Conselho Nacional de
Inovação do Chile. Atualmente se desempenha como Chefe da Divisão de
Ciência, Tecnologia e Inovação do BID.

EDUARDO AIRALDI
CSO da Crehana, Peru
Eduardo Airaldi, 38 anos, é Diretor de Vendas da Crehana. Estudou Administração e Gestão de Negócios na Universidade de Lima. Colaborou com grandes empresas de tecnologia reconhecidas globalmente, tais como: Lenovo,
IBM, Google, além de Rimac e WeWork. Atualmente, lidera a equipe da
Crehana para Negócios em toda a América Latina, como Diretor de Vendas.
O que mais gosta da Crehana é de ajudar a que mais empresas desenvolvam
suas equipes de trabalho através de educação de qualidade e em um ecossistema de aprendizagem digital que identifica as necessidades dos mesmos.
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MARÍA CAROLINA GÓMEZ
Diretora de Inovação e Crescimento iNNpulsa, Colômbia
María Carolina Gómez, Microbióloga Industrial, pela Pontifícia Universidade. Especialista em Impacto Ambiental de Projetos, Mestre em Planejamento Territorial e Gestão Ambiental, Ordenação do Território, Urbanismo
e Meio Ambiente do Centro Internacional de Barcelona.
Atuou como Vice-diretora de Ecossistemas e Ruralidade, na Prefeitura de
Bogotá, Conselheira de Meio Ambiente, Gerente de Arborização do
Jardim Botânico.
Atualmente é Diretora de Inovação e Crescimento da INNpulsa Colômbia,
e, através deste trabalho, descobriu como foi capaz de aplicar a inovação
inspirada na natureza: sistêmica, interconectada e interdependente. Essa
relação permitiu que liderasse na INNpulsa Colômbia, entre outros projetos associados a inspirar nos empresários a aplicação de modelos de
negócio circulares, inovação e criatividade, capazes de reduzir custos,
impactos negativos ao meio ambiente, prolongar a vida útil dos produtos,
ter acesso a novos mercados, entre outros. Lidera os programas de
inovação e crescimento da Vice-presidência de Escalonamento da
Inovação, promovendo, por meio deles, a transferência de tecnologia e
conhecimento, programas que contribuem para uma responsabilidade
social e empresarial no país.

MARC ALAIN BOUCICAULT
Fundador e CEO da Banj, Haiti
Marc Alain Boucicault (MAB) é um construtor de ecossistemas. Ele é o fundador do Banj, um centro de negócios localizado em Porto Príncipe. Ele trouxe
o Facebook e o Google para o Haiti, para trabalhar com desenvolvedores e
apoiar o empreendedorismo em uma nação que ainda é considerada um
destino principal para o trabalho humanitário. Nascido, criado e educado na
universidade de Porto Príncipe, trabalhou 7 anos em desenvolvimento internacional em Washington, DC e em Porto Príncipe no Banco Mundial e no
Banco Interamericano de Desenvolvimento, antes de decidir abrir sua própria
empresa. Ele também é co-fundador do Groupe ECHO Haiti, uma organização de base que valoriza o potencial de jovens adultos no desenvolvimento do Haiti, através da qual ele criou e liderou vários projetos inovadores,
incluindo a ELAN Haiti, a maior plataforma internacional que reúne uma
comunidade de estudantes, jovens, líderes e empresários do Haiti, sua
diáspora e o mundo se concentraram em realizar ações conjuntas no Haiti.
MAB é responsável pelas parcerias na Haiti Tech Summit, o maior evento
internacional de tecnologia da história do país. Também atua como Membro
do Conselho na Câmara de Comércio e Indústria Franco-Haitiana (CFHCI) e
no Programa de Educação e Liderança do Haiti (HELP).
Marc Alain é um acadêmico da Fulbright e embaixador do One Young World.
Possui mestrado em Política Econômico-Financeira pela American University
e bacharelado em Economia Quantitativa Aplicada pela CTPEA. Ele acredita
que o espírito empreendedor é a única saída da pobreza para o Haiti, e,
através de suas diversas participações, oferece um lugar à mesa a todos
aqueles que estão dispostos a ir nessa direção.
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MARÍA FLORENCIA ATTADEMO-HIRT
Gerente Geral do Cone Sul, BID
Florencia Attademo-Hirt é cidadã argentina e italiana, é Gerente Geral dos
Países do Cone Sul desde junho de 2021 e Representante de País (Gerente de
País) do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID)
no Chile desde abril de 2021. Anteriormente, foi Representante de País no
Paraguai, de julho de 2018 a março de 2021 e Representante de País nas
Bahamas, de agosto de 2015 a junho de 2018. Trabalhou em diversos cargos
no Grupo BID, por mais de 20 anos, primeiro no Departamento Jurídico e
depois no setor de Operações da Organização. Seu trabalho abrange projetos do setor público e privado, questões institucionais e corporativas e
aspectos estratégicos, enquanto se reportava a três Vice-presidentes. Como
Representante de País, suas responsabilidades abrangem todos os projetos e
atividades do Grupo BID no país, incluindo o diálogo com o país, empréstimos e doações do setor público, financiamento do setor privado, produtos
de conhecimento e relacionamentos e colaboração com a sociedade civil e a
acadêmica. É advogada da Universidade Nacional de Litoral, na Argentina, e,
obteve um mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Chicago. Foi bolsista Fulbright e é admitida na prática de Direito em
Buenos Aires e Nova York.

ANGÉLICA MAYOLO OBREGÓN
Ministra da Cultura, Colômbia
Advogada da Pontifícia Universidade Javeriana de Cali, mestre em Direito
Internacional pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos e especialista
em Direito Administrativo. Com experiência profissional como gestora pública, conselheira e consultora. Em 2014, a Revista Semana a incluiu no Especial
30 jovens com menos de 30 anos com projeção para transformar a Colômbia. Quanto à sua carreira profissional, a ministra Mayolo foi Presidente
Executiva da Câmara de Comércio de Buenaventura, onde liderou a implementação de programas de reativação econômica, trabalhando com empresários e micro e pequenos empreendedores.
Além disso, atuou como Secretária de Desenvolvimento Econômico de Cali,
onde liderou a formulação e aprovação da Política Pública de Desenvolvimento Econômico para a cidade, um plano de ação de 10 anos para promover o desenvolvimento de negócios, a atração de investimentos e a geração
de emprego, onde uma de suas maiores apostas se concentrou na estratégia
de economia criativa, apostando na cultura como eixo central da transformação socioeconômica sustentável.
Nesse sentido, ela conseguiu tornar Cali reconhecida pela UNESCO como
uma cidade criativa em Artes da Mídia e potencializou o Movimento de
Empresas Criativas como um dos mais importantes festivais intersectoriais
do país. Da mesma forma, a partir desse espaço também apoiou diferentes
festivais culturais, entre os quais destacam-se a Feira de Cali e o Festival de
Música do Pacífico Petronio Álvarez, atraindo a imprensa internacional para
promover o festival como a amostra mais importante da cultura do Pacífico
colombiano. Da mesma forma, inaugurou com o Ministério da Cultura a Oficina Escola de Artes Gráficas La Linterna, a primeira na cidade de Cali, incentivando, assim, a visibilidade e a salvaguarda dessa importante arte, proporcio-
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nando também a oportunidade para os jovens se formarem nestes conhecimentos. Por outro lado, foi Chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do
Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e, também
esteve na Diretoria de Cidades Sustentáveis da Findeter, onde apoiou a articulação dos programas da Findeter com o Plano Todos Somos Pacífico, uma
importante iniciativa do Governo Nacional focada em contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Litoral Pacífico.
Da mesma forma, entre suas experiências profissionais, Mayolo assessorou o Alto
Ministério da Competitividade e Projetos Estratégicos da Presidência no desenvolvimento do projeto da zona especial de atividades econômicas em Buenaventura, e, na coordenação dos planos e projetos do Governo nesse porto do Pacífico. Desde a ProPacífico, Cali, assessorou a gestão executiva em estratégias para
impulsionar projetos que promovem a competitividade na região e mecanismos
para facilitar a articulação com organizações comunitárias.

GABRIEL GONZÁLEZ
Vice-ministro da Cultura, Panamá
Gabriel González (Cidade do Panamá, 1978). Arquiteto, pintor, Primeiro
Vice-ministro da Cultura na história do Panamá.
Estudou na Escola de Surdos e Cegos St. Augustine, Flórida. No Panamá,
formou-se em arquitetura e design de interiores na Universidade Santa María
La Antigua. Fez uma pós-graduação em ensino superior. É licenciado em
Tradução e Interpretação da Língua de Sinais Panamenha e Mestre em
Educação Especial (UDELAS).
Como pintor, sua obra foi exibida em Nova York, Argentina, Porto Rico, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, entre outras praças importantes, dentro e fora
do país.
No Ministério da Cultura, como Vice-ministro, lidera projetos de cultura
Inclusiva e equiparação de oportunidades para todos os panamenhos.
Trabalha para que a deficiência e a cultura estejam relacionadas com os
direitos humanos; e que a deficiência seja visualizada, sensibilizada e manuseada corretamente.

TRINIDAD ZALDÍVAR
Chefe da Unidade de Criatividade e Cultura, BID
Trinidad Zaldivar é Chefe da Unidade de Criatividade e Cultura do setor de
Conhecimento, Inovação e Comunicações do Banco Interamericano de
Desenvolvimento. É especialista nas Indústrias Criativas e Culturais. Seu
trabalho também busca expandir os mundos da cultura e da criatividade para
infundir o pensamento inovador em todo o espectro de trabalho do Banco.
Antes de se mudar para os Estados Unidos, combinou sua carreira entre a
vida acadêmica e o setor privado. Aos 25 anos, fundou e dirigiu sua própria
empresa. Produziu e publicou livros sobre história e arte; história corporativa,
educacional e cultural, além de exposições de arte e escrita de roteiros.
Durante esse período, formou-se com um Doutorado em história pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e pela Université Paris 1, Pantheon Sorbonne. Posteriormente, iniciou sua carreira como professora universitária e
pesquisadora. Ao se mudar para os Estados Unidos, trabalhou em várias orga-
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nizações internacionais. Juntou-se à Organização dos Estados Americanos
(OEA) para liderar os esforços de captação de recursos e desenvolvimento
do museu da OEA, assim como para atualizar a missão e a visão do museu.
Então, mudou-se brevemente para o Banco Mundial, onde fez parte do
Processo de Gestão de Mudanças.

THERESE TURNER-JONES
Gerente Geral do Caribe, BID
Therese Turner-Jones, natural das Bahamas, é Gerente do Departamento de
Países do Grupo Caribe (CCB), desde abril de 2016 e representa o BID na
Jamaica, desde maio de 2013.
A Sra. Turner-Jones tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de
macroeconomia e desenvolvimento econômico, com ênfase especial no
Caribe. Ela ocupou cargos-chave no Fundo Monetário Internacional (FMI),
incluindo, mais recentemente, o de Vice-chefe de Divisão para a Divisão II do
Caribe, Departamento do Hemisfério Ocidental, e, anteriormente, o de
Conselheira do Diretor Executivo para o Canadá, Irlanda e Caribe. Anteriormente, foi Vice-gerente do Departamento de Investigação do Banco Central
das Bahamas. Turner-Jones formou-se na Universidade de Toronto e possui
um Mestrado em Economia pela Universidade de East Anglia, Reino Unido.

RICHARD MARTÍNEZ
Vice-presidente de Países, BID
Richard Martínez Alvarado, cidadão equatoriano, foi nomeado Vice-presidente de Países em 16 de novembro de 2020. Antes de ingressar ao BID,
Martinez foi Ministro da Economia e Finanças do Equador, desde maio de
2018. Assim, liderou a formulação e lançamento do Plano de Prosperidade,
que apoia a consolidação fiscal, a estabilidade monetária, a proteção social,
a revitalização do emprego e da produtividade e a transparência. Também
restaurou as relações do país com a comunidade financeira internacional, e,
ao fazê-lo, deu lugar ao primeiro programa de acesso excepcional do país
com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, renegociou a dívida
externa privada do Equador e reestruturou a dívida bilateral do país com a
China. Como Ministro, liderou medidas para salvaguardar o emprego e a
indústria. Também empreendeu iniciativas para catalisar investimentos,
simplificar e fortalecer o sistema fiscal, garantir a sustentabilidade da dívida
pública, assegurar a independência do Banco Central, ampliar as redes de
segurança social e aumentar a transparência nos preços dos combustíveis.
Durante esse período, Martínez também foi Presidente do Conselho de
Administração do Banco de Desenvolvimento do Equador (BDE) e Presidente Executivo do Conselho de Administração do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). Ele foi membro da Coalizão dos Ministros das
Finanças para a Ação Climática, uma iniciativa que reúne a 50 países para
promover uma transição justa para uma economia de baixo carbono, assim
como membro do Conselho Consultivo sobre Gênero e Desenvolvimento do
Grupo Banco Mundial, que aconselha a igualdade de gênero como um requisito para a redução da pobreza e a prosperidade compartilhada.
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Em 2019, foi nomeado Jovem Líder Mundial pelo Fórum Econômico Mundial e
em 2020, foi eleito Ministro das Finanças do Ano na América Latina, pelo jornal
GlobalMarkets. Antes disso, Martínez foi Presidente do Comitê Empresarial
Equatoriano (2015-2018), Presidente da Federação Nacional das Câmaras de
Comércio do Equador (2015) e Presidente Executivo da Câmara das Indústrias
e Produção do Equador (2014-2018). Ele também liderou a criação e
implementação do Equador 2030 Produtivo e Sustentável, uma iniciativa do
setor privado que dá poder a atores em toda a sociedade para cumprir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU através da Quarta
Revolução Industrial.
Martínez é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do
Equador, pós-graduado em Economia Internacional pela Universidade de
Barcelona e mestre em Gestão Empresarial pela IDE Business School. Também
fez cursos especializados na Kennedy School da Universidade de Harvard,
INCAE Business School, na Universidade Politécnica de Madrid e em várias
organizações internacionais.

TATIANA CLOUTHIER
Secretária de Economia, México
Trabalhou por 12 anos na administração pública municipal e estadual; foi duas
vezes deputada federal. Foi delegada da Cúpula Mundial de Desenvolvimento
Sustentável na África do Sul e participou do Fórum Nacional de
Desenvolvimento Econômico. Foi docente e conferencista em várias
instituições educacionais, como a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e a
London School of Economics, no Reino Unido. A secretária também é Mestre
em Administração Pública pela Universidade Autônoma de Nuevo León e
Bacharel em Língua Inglesa pelo Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM).

MARÍA MERCEDES MATEO-BERGANZA
Chefe da Divisão de Educação, BID
Mercedes Mateo Díaz é a Chefe da Divisão de Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde lidera uma equipe de especialistas e profissionais para apoiar a transformação dos sistemas de educação na América Latina
e no Caribe.
Mercedes também lidera uma ampla iniciativa para repensar a educação e fortalecer os ecossistemas de aprendizagem para equipar aos indivíduos com habilidades do século 21. Seu trabalho abrange diferentes âmbitos da política social,
com ênfase na desigualdade. Coordenou a pesquisa, o desenho, a execução e a
avaliação de projetos inovadores na educação, assim como contribuiu nas áreas
de reforma institucional, participação laboral feminina, educação para a primeira
infância e políticas de cuidado infantil, desenvolvimento de habilidades pessoais
e coesão social. É doutora em ciência política pela Universidade de Lovaina. Em
2004, foi pesquisadora de pós-doutorado do Fundo Belga de Pesquisa Científica (FNRS), e, até 2007, foi pesquisadora honorária na mesma instituição. De
2002 a 2004, foi pesquisadora de pós-doutorado Marie Curie no Centro Robert
Schumann do Instituto Universitário Europeu.
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PIERRE EMILE VANDOORNE
Gerente de Políticas de Estúdio da Netflix América Latina
Membro da equipe da Netflix especializado em políticas públicas da América
Latina. É bacharel pela Escola de Artes de Imagem da Universidade Ryerson
(Canadá) e mestre em Literatura Hispano-americana pela Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP). Foi Diretor da Diretoria de Audiovisual, Fonografia e Novas Mídias-DAFO no Ministério da Cultura do Peru (2012-2021),
Secretário Executivo da Conferência de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da Ibero-América (CAACI) (2018-2020), e, em 2012, foi nomeado
professor ordinário do departamento de comunicações da PUCP.

GRACIANA RUCCI
Líder da Divisão de Mercados de Trabalho e Previdência Social, BID
Graciana Rucci é especialista líder da Divisão de Mercados de Trabalho e
Segurança Social no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Graciana
ingressou no Banco em 2005, como Profissional Júnior, colaborando com o
Escritório de Avaliação e Supervisão, Divisão Social para Países Andinos e
com a Divisão de Saúde e Proteção Social. Antes de ingressar no Banco,
Graciana trabalhou no Banco Mundial e no Departamento de Pesquisa da
Universidade Nacional de La Plata (UNLP). Suas áreas de especialização
incluem a economia do trabalho e educação, econometria e avaliação de
impactos e resultados, economia para o desenvolvimento e proteção social.
Graciana tem experiência na concepção, implementação e avaliação de intervenções em questões de trabalho, capacitação e proteção social na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Guiana, México,
Peru e Uruguai. Atualmente, Graciana está trabalhando em áreas de capacitação e desenvolvimento produtivo, tanto em projetos em campo quanto
analíticos e de pesquisa. Graciana é doutora em Economia pela Universidade
da Califórnia e mestre em Economia pela Universidade Nacional de La Plata.

OLIVER AZUARA HERRERA
Economista Sênior da Divisão de Mercados de Trabalho, BID
Oliver Azuara é economista sênior da Divisão de Mercados de Trabalho do
BID desde agosto de 2017, onde lidera operações e pesquisas voltadas para
a seguridade social digital, o futuro do trabalho e avaliação. Em 2020, ele tem
trabalhado para responder como a tecnologia pode facilitar a recuperação
do emprego após a COVID-19, e, também, é coordenador do Laboratório de
Poupança para a Aposentadoria do BID. Oliver ingressou no BID em 2012, no
Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE). Antes de ingressar no BID, Oliver
trabalhou como pesquisador, avaliando o efeito de programas de proteção
social nos mercados de trabalho e projetando avaliações de impacto sobre a
educação financeira e pensões no México.
No setor público mexicano, atuou como Diretor de Perspectiva Social na Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESOL) e Líder de Projetos na Comissão
Nacional de Poupança para a Aposentadoria (CONSAR). Oliver obteve um
mestrado e um doutorado em Políticas Públicas pela Universidade de Chicago,
um pós-doutorado pela Universidade de Yale, e, um diplomado em reformas
previdenciárias pelo Instituto de Desenvolvimento Internacional de Harvard.
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LAURA RIPANI
Chefe da Divisão de Mercados de Trabalho, BID
Laura Ripani é Chefe da Divisão de Mercados de Trabalho e Seguridade
Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
É especialista na área de mercados de trabalho, com especial interesse em
melhorar as oportunidades de trabalho para todas as pessoas. Laura tem
publicado extensivamente em revistas acadêmicas, nas áreas de mercado de
trabalho, educação e proteção social. Com mais de vinte anos de experiência, Laura desenvolveu uma ampla rede de contatos internacionais nos setores público, privado e acadêmico, tornando-se em uma líder de voz sobre o
tema do futuro do trabalho. Antes de ingressar no Banco, trabalhou para o
Banco Mundial em projetos relacionados à pobreza e mercados de trabalho
na América Latina e no Caribe. Conta com um Doutorado e um Mestrado em
Economia pela Universidade de Illinois em Urbana e Champaign e um Bacharelado e Mestrado em Economia pela Universidade Nacional de La Plata.

ELI BRACCIAFORTE
Co-fundadora da Workana, Argentina
Eli Bracciaforte é Cofundadora e COO da Workana, a maior e mais ativa plataforma de trabalho freelancer da América Latina e do Sudeste Asiático.
Formada em Administração de Empresas e com MBA na mesma área, pela
IAE Business School, é palestrante do TEDx Córdoba (Argentina) e já se apresentou em eventos como Campus Party Argentina, Forbes Best Employers
Talk e Vaio Talks.

SEBASTIAN MERINO
Chefe de Assessores do Ministério do Trabalho, Chile
Advogado da Pontifícia Universidade Católica do Chile (PUC), especialista em
Direito do Trabalho. Em 2011, realizou um diplomado em Direito do Trabalho
na Universidad de los Andes, no Chile, e, em 2016-2017, concluiu um mestrado
em Direito na University College London (UCL), Londres, Reino Unido, com
menção em Litigação e Resolução Alternativa de Disputas ("Master of Laws
especializado em Litigação e Resolução Alternativa de Disputas"), um diploma obtido com a mais alta distinção. Atua profissionalmente no mundo do
direito do trabalho há mais de 12 anos, tanto na área privada quanto na pública, atualmente atuando como Chefe de Assessoria do Ministério do Trabalho
e Previdência Social do Governo do Chile, instância em que interveio diretamente no projeto, criação e implementação das diferentes iniciativas adotadas pelo Ministério para enfrentar as consequências trabalhistas da pandemia
da COVID-19. Sebastián é autor e co-autor de uma série de publicações
relacionadas à Legislação Laboral Chilena, é árbitro laboral e membro da
Relação de Árbitros Laborais do Chile, e foi nomeado como árbitro em
processos relacionados com negociações coletivas.
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CECILIA RETEGUI
CEO da Zolvers, Argentina
Cecilia Retegui: CEO e co-fundadora da Zolvers: plataforma que conecta
famílias com trabalhadoras domésticas certificadas, garantindo melhores
oportunidades de trabalho e inclusão financeira para milhares de trabalhadoras na Argentina, Chile, México e Colômbia.
Cecília é Engenheira de Sistemas pela Universidade Técnica Nacional e possui
um MBA pela UCEMA.

DIEGO MAURICIO HERRERA FALLA
Especialista Líder do Setor de Mercados Financeiros, BID
Diego é Especialista Líder na Divisão de Conectividade, Mercados e Finanças
do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Suas áreas de atuação são
regulação, mercado de capitais, fintech, inclusão financeira e financiamento
produtivo. No passado, foi Superintendente de Risco de Mercado e Integridade na Superintendência Financeira da Colômbia. Atualmente lidera a iniciativa FintechLAC, plataforma de promoção do ecossistema fintech na América
Latina e Caribe. Também lidera a REDES, plataforma para a sustentabilidade
no Sistema Financeiro. Anteriormente, o Sr. Herrera trabalhou como Diretor
de Risco e na negociação de ativos no setor financeiro-privado na Colômbia.
Foi professor de microeconomia financeira e risco financeiro na Universidad
del Rosario e na Universidad de Los Andes, na Colômbia.
Diego é Mestre em Ciências em Gestão de Riscos pela New York University-Stern School of Business e fez um mestrado e um bacharelado em Economia pela Universidad del Rosario, na Colômbia. Também é certificado em
Fintech pelo Massachusetts Institute of Technology - MIT -. É autor de artigos
acadêmicos sobre regulação financeira e MPMEs.

ALEJANDRA LUZARDO
Especialista Líder de Setor de Inovação e Criatividade, BID
Alejandra Luzardo é Líder de Setor em Inovação e Criatividade no Grupo BID,
onde lidera iniciativas sobre as indústrias culturais e criativas, o empreendedorismo criativo e as novas tecnologias. Também coordena a pesquisa, projeto, execução e avaliação de projetos nos setores da economia laranja. Atualmente, Alejandra articula o diálogo político para o setor de economia criativa
com um eixo intersetorial, para repensar como potencializar a contribuição
do setor criativo no emprego e na reativação econômica da América Latina e
do Caribe. Ela liderou a criação da Idear Soluciones (Demand Solutions), um
modelo de negócio que aplica lógica empresarial e abordagens criativas para
abordar questões em temas como saúde, transporte, energia e segurança
cidadã. Seu trabalho abrange diferentes áreas do setor de Entretenimento e
tecnologias disruptivas, construindo soluções tecnológicas por mais de duas
décadas, através de uma variedade de organizações internacionais. É co-autora de diversas publicações, sendo a mais atual “Detrás das Câmeras: Criatividade e Investimento para a América Latina e o Caribe: aprendizagens a
partir de uma conversação com as principais vozes do setor audiovisual”,
com apoio da Netflix. É membro fundadora da Prodiseño, Escola de Comunicação Visual e Design em Caracas, Venezuela, possui um Mestrado em Comunicação e Produção de Cinema pela American University, Washington DC.
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JAVIER DÍAZ FAJARDO
Presidente Bancóldex, Colômbia
Javier Díaz Fajardo tem mais de vinte anos de experiência nos mercados
financeiros da América Latina. Seu trabalho neste campo inclui posições
de desenvolvimento de negócios e transacionais em Nova York, Washington e Colômbia.
De janeiro de 2018 a janeiro de 2019, Javier atuou como presidente da
fiduciária Renta 4 Global, a mais nova gestora de ativos da Colômbia. Nesse
período, a fiduciária triplicou sua renda mensal, dobrou os ativos administrados e multiplicou por oito o número de clientes. Entre 2013 e 2017, ocupou os
cargos de Vice-presidente Comercial e Vice-presidente Corporativo (e) da
Bolsa de Valores da Colômbia, onde participou ativamente da transformação
do modelo de negócio da bolsa, antecipou a primeira fintech para o financiamento de PMEs através do mercado de capitais, e, contribuiu para dobrar os
rendimentos consolidados da bolsa. Durante este período, ele também atuou
como membro principal dos conselhos de administração da Câmara de Compensação de Divisas da Colômbia, de SET ICAP, de Precia (anteriormente
Infovalmer) e de Derivex. Javier é membro fundador do Instituto Colombiano
de Governança Corporativa. Anteriormente, atuou como Vice-presidente de
Relações com Investidores do Grupo Aval, o maior grupo financeiro da
Colômbia. Entre 2010 e 2012, supervisionou o processo de listagem do Grupo
Aval perante a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e participou
de ofertas de títulos locais e internacionais acima de US$ 2.700 milhões.
Antes de ingressar no Grupo Aval, fundou e atuou como Diretor Executivo da
Andes Capital, um fundo de investimento na Colômbia. Até 2007, atuou
como Advogado-chefe do Fundo Multilateral de Investimentos, com sede em
Washington. Trabalhou também como associado nos escritórios de advocacia da Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, em Nova York e Cardenas & Cardenas, na Colômbia.
Possui mestrado em Negócios Internacionais pela Fletcher School, Tufts
University, e, obteve sua graduação em Direito pela Universidad de los Andes,
na Colômbia.

JOYCE ZYLBERBERG
Managing Partner Screen Capital SA, Chile
Joyce é atualmente Co-fundadora e Sócia-gerente da Screen Capital, que é
uma empresa de capital de risco focada no negócio de entretenimento e
destinada a financiar séries de TV através de plataformas de streaming. Seu
primeiro fundo, Screen One, é um fundo de capital de risco de US$ 20
milhões, destinado principalmente a financiar séries e filmes com distribuição
parcial de plataformas de streaming. O modelo da Screen Capital inclui o
endosso da Corporação Chilena de Desenvolvimento da Produção (CORFO),
que apoiou a indústria chilena de capital de risco por meio de linhas de crédito de longo prazo, compartilhando riscos com o fundo, e, assim, atraindo
investidores. Anteriormente, por mais de oito anos, Joyce atuou como Comissária de Cinema do Chile, sob o guarda-chuva do Ministério da Cultura. Em
2018, assumiu paralelamente como Secretária Executiva do Conselho Nacional de Audiovisual e Fundo de Cinema. Durante estes sete anos, Joyce desenvolveu o Cash Rebate Chileno para produções de cinema e TV com a CORFO
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e apoiou a mais de 250 produções internacionais de cinema e TV filmadas no
Chile, entre outras. Joyce é jornalista pela Universidade Católica do Chile,
com mestrado em Produção Cinematográfica e Televisiva pela Chapman
University, Califórnia, premiada como Bolsista Fulbright.

ALEJO NITTI
CEO da Ideame, Argentina
Alejo Nitti (41), Contador Público da Universidade de Morón. Co-fundador da
Toms Shoes, um empreendimento que nasceu e deu origem ao One for One,
onde para cada par de sapatos vendidos, um sapato foi doado para uma
criança, e, que já doou mais de 90 milhões de pares em todo o mundo.
Diretor da IdeaMe, plataforma de crowdfunding mais experiente da América
Latina, através da qual artistas e empreendedores da região divulgam, financiam e realizam seus projetos graças ao apoio de uma comunidade online
ativa e comprometida. Os criadores apresentam seus empreendimentos
culturais, tecnológicos, produtivos ou de impacto social e os colaboradores
contribuem com dinheiro em troca de produtos inovadores, experiências ou
serviços únicos para permitir que tais iniciativas se tornem realidade. Temos
mais de 5.000 projetos financiados na região.

LUCIANEGORGULHO
Chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Patrimônio e
Turismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, Brasil
Luciane é atualmente Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Cultura e Turismo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Brasil), responsável pelo apoio financeiro e técnico a projetos
de infraestrutura urbana e turística para os municípios, incluindo a restauração do patrimônio. De 2006 a 2018, liderou a ação do BNDES em direção à
economia criativa e à cultura e ao financiamento de pequenos negócios em
setores como o audiovisual, os livros e os jogos.

FABRIZIO OPERTTI
Gerente do Setor de Integração e Comércio, BID
Fabrizio Opertti, cidadão uruguaio, foi nomeado Gerente do Setor de
Integração e Comércio a partir de outubro de 2018. O Sr. Opertti coordena o
programa operacional e de assistência técnica do setor, o apoio a iniciativas
regionais, a agenda de pesquisa política e os programas de capacitação,
além de diversos diálogos de políticas público-privadas e parcerias interinstitucionais com o comércio internacional e agências multilaterais, com o objetivo de promover o comércio e o investimento, a integração econômica e a
cooperação regional na América Latina e no Caribe. Antes de sua
nomeação, liderou a Divisão de Comércio e Investimento entre o 2011 e o
2018, onde liderou o apoio do Banco aos países da América Latina e do
Caribe na facilitação do comércio, incluindo a gestão coordenada de fronteiras, a logística comercial e as janelinhas únicas do comércio exterior, além de
operações para promover exportações de bens e serviços e atrair investi-
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mentos internacionais. Opertti também liderou uma equipe do Grupo BID no
projeto e implementação da Connect Americas, a primeira rede social
corporativa da região, projetada para ajudar as pequenas e médias empresas (PMEs) a realizarem mais e melhores transações internacionais de
comércio e investimento. A rede social foi lançada em março de 2014, e,
atualmente, conta com mais de 240.000 pessoas registradas em mais de
150 países ao redor do mundo.
Durante seus 20 anos no Banco, o Sr. Opertti também liderou a criação e a
organização de vários dos principais fóruns comerciais do BID, entre eles a
Cúpula Empresarial das Américas (Colômbia 2012, Panamá 2015, Peru 2018),
o Fórum Global de Serviços-Outsource2LAC (Uruguai 2011, Colômbia 2012,
Argentina 2013, Guatemala 2014, México 2015 e Costa Rica 2017), os fóruns
da série Ásia-LAC (Coréia 2007, 2011, 2015 e 2017; China 2010, 2012, 2014,
2016 e 2018; Japão 2013 e 2016), entre outros. O Sr. Opertti
obteve um MBA pela Johns Hopkins School of Business, um Mestrado em
Ciências em Serviço Estrangeiro pela Escola de Serviços Estrangeiros da
Universidade de Georgetown, e, um Bacharelado em Economia Política Internacional pela Universidad Americana.

VÍCTOR BISONÓ
Ministro da Indústria, Comércio e MPMEs, República Dominicana
Víctor - Ito - Bisonó Haza, atual Ministro da Indústria, Comércio e MPMEs da
República Dominicana. Proeminente político dominicano, que, por 18 anos,
atuou como legislador, tendo um notável registro de conquistas como
proponente e promotor de leis importantes em vigor no país, como a 171-07,
que concede Incentivos Especiais para Aposentados e Pensionistas de Fonte
Estrangeira, a 57-07, sobre o Desenvolvimento de Fontes Renováveis de
Energia, a 392-07, sobre Competitividade e Inovação Industrial, a 479-08,
sobre Empresas Comerciais e Sociedades Individuais de Responsabilidade
Limitada, a 170-07, sobre Orçamento Participativo Municipal, a 141-15, sobre
Reestruturação e Liquidação de Empresas, entre outras. Recebeu diversos
prêmios e é autor de quatro livros, intitulados "As Bases da Nação", "Visão da
Nação", "Reflexões para uma Transformação na República Dominicana" e
"Meus Escritos", publicado em 2020. Desde 2007, preside o Centro de Análise para Políticas Públicas (CAPP), um think tank focado em propor reformas
para as áreas de economia, defesa e política. A nível internacional, ele
também preside a Rede de Deputados pela Ação Global (PGA), que reúne
legisladores de todo o mundo comprometidos com os valores da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Em agosto de 2020, tornou-se ministro da Indústria, Comércio e MPMEs, desenvolvendo uma agenda ativa em
busca de reativação econômica e geração de empregos, por meio de uma
gestão transparente, ágil, e de escuta ativa para todos os setores da teia
produtiva nacional, permitindo melhorar a vida de milhares de dominicanos
que os acompanham para empreender, produzir e crescer. Promoveu planos
de trabalho para o relançamento do setor de zonas francas, a indústria do
tabaco, assim como o projeto do Plano Nacional de Industrialização. Da
mesma forma, a implementação do programa “Rota Industrial”, para conhecer em primeira mão as necessidades das indústrias e identificar oportunidades de colaboração.
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DIANE EDWARDS
Presidente da JAMPRO, Jamaica
Diane Edwards é a Presidenta da Jamaica Promotions Corporation
(JAM-PRO), a agência nacional de promoção de investimentos e exportações. Possuindo uma riqueza de conhecimentos e experiência em marketing internacional e desenvolvimento de negócios, a Sra. Edwards está comprometida em desenvolver e promover a marca registrada da Jamaica. Sob
sua liderança, a JAMPRO promoveu aproximadamente US$ 1,75 bilhão em
investimentos, US$ 1,29 bilhão em vendas de exportação e gerou 51.000
empregos. Ela liderou a transformação do desenvolvimento da JAMPRO para
servir como um catalisador para a criação de riqueza através do aumento do
foco no cliente e programas de comunicação de marketing mais eficazes, e,
promoveu uma cultura de inovação, facilitando e apoiando o desenvolvimento de novas indústrias na Jamaica, como os serviços compartilhados, o turismo médico e a indústria da cannabis. Ela também tem sido uma forte defensora da transformação do ambiente de negócios do país, com novas iniciativas, incluindo o Portal Nacional de Negócios, a Política Nacional de Investimentos e as 10 Principais atividades no Ranking de Informe Comercial.
Edwards também atuou como Presidenta e Membro do Conselho da Associação caribenha de Agências de Promoção de Investimentos (CAIPA) e da
Agência de Desenvolvimento da Exportação do Caribe. Com sua orientação
continuada, a JAMPRO ganhou dois (2) prêmios Stevie nas categorias de
Processo de Vendas do Ano e Distinção de Vendas do Ano 2021, quando a
organização recebeu ouro e bronze. Ela também recebeu dois (2) Prêmios
Stevie de desenvolvimento empresarial. Executiva do Ano e Mulher do Ano
em vendas para o 2021, quando ganhou ouro e prata. Antes de liderar a
JAMPRO, atuou como Gerente Executiva e Diretora da J. Wray & Nephew UK
Ltd., onde conseguiu aumentar com sucesso o volume de negócios da
empresa britânica em um 77% ao longo de 10 anos. Edwards possui um MBA
pela Pace University em Nova York, um mestrado em Relações Internacionais
pelo Institut d'Études Politiques de Paris e é fluente em inglês, francês,
espanhol e alemão.

SYLVIE DURÁN SALVATIERRA
Ministra da Cultura e da Juventude, Costa Rica
Sylvie Duran Salvatierra é uma reconhecida gestora cultural. Atuou como professora e pesquisadora, além de consultora na UNESCO, PNUD, AECID e SICA.
Durán tem um mestrado em Gestão, Políticas Culturais e Desenvolvimento.
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BENIGNO LÓPEZ
Vice-presidente de Setores, BID
Benigno López Benítez, cidadão paraguaio, foi nomeado Vice-presidente de
Setores e Conhecimento em 16 de novembro de 2020. Antes de ingressar no
BID, o Sr. López foi Ministro da Fazenda do Paraguai, desde agosto de 2018.
Assim, liderou uma ampla reforma tributária com o objetivo de melhorar a
capacidade progressiva do sistema tributário, aumentar a receita pública
para financiar reformas de saúde e educação e incentivar a formalização do
trabalho. Também coordenou as atividades de reestruturação do sistema
previdenciário, a reforma dos gastos públicos e a administração pública,
implementação de um sistema orçamentário baseado em resultados,
promoção da reforma do governo eletrônico para melhorar as funções do
setor público e a promoção da inovação do setor privado. Ele também
liderou o plano econômico de emergência do Paraguai em resposta à crise
da COVID-19, e, também, liderou esforços para implementar uma reforma
educacional sistêmica, melhorar o capital humano e incentivar a pesquisa.
Entre suas iniciativas de transparência e anticorrupção, liderou atividades
destinadas a garantir o cumprimento do Paraguai das novas normas da
Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional (GAFI).
De 2014 a 2018, o Sr. López atuou como Presidente do Instituto de Seguridade Social, do sistema de previdência e seguro de saúde dos trabalhadores
assalariados do Paraguai. Durante esse período, trabalhou com os membros
do Conselho de Administração para reestruturar a dívida da entidade, profissionalizar o serviço público, e, em colaboração com o BID Invest, estruturar e
diversificar a carteira de investimentos.
Em 2013, foi nomeado Diretor Jurídico Executivo e membro do Conselho de
Administração da Itaipu Binacional, entidade que administra a maior hidrelétrica do mundo, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Seus esforços se concentraram em aumentar a eficiência operacional, consolidar a estrutura de governança e formular uma estratégia para aumentar o financiamento de responsabilidade social corporativa. De 2012 a 2013, foi Conselheiro Sênior do Conselho
Executivo do Fundo Monetário Internacional em Washington, D.C.
Anteriormente, trabalhou por mais de 20 anos no Banco Central do Paraguai.
Entre 2007 e 2012, como Presidente do Conselho, forneceu sua visão estratégica para iniciativas de direcionamento da inflação e inclusão financeira.
Graças às atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento
do terrorismo, o Paraguai foi removido da lista negra do GAFI. Como Chefe
do Departamento Jurídico, ajudou a formular o âmbito para garantir o fortalecimento institucional e a independência da entidade.
O Sr. López é formado em Direito pela Universidade Católica do Paraguai e
Mestre em Direito pela Universidade de Georgetown.
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ANEXO 2: LISTA DE PROJETOS DO BID COM FOCO INTERSETORIAL

NOME DO PROJETO

DESCRIÇÃO

SETOR

EIXOS

PAÍS

1

Desenvolvimento de
Empreendedores Criativos em
Mendoza
AR-T1209

Apoiar o ecossistema de empreendedores criativos
em Mendoza, como cidade criativa, fortalecendo a
teia empreendedora e o acesso ao financiamento.

Empresas Privadas
e Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 2

Argentina

2

Nação da Animação: Criando
Oportunidades de Emprego
para uma Indústria de
Animação Inclusiva em
Barbados
BA-T1072

Criar uma parceria industrial entre a sociedade
civil e o setor privado de animação, para fornecer
capacitação orientada ao mercado em animação
2D, que integra tanto o aprendizado no trabalho
através de práticas de trabalho recorrentes,
quanto um programa de recrutamento.

Investimentos
Sociais

EIXO 2

Barbados

3

Revitalização de bairros e
infraestrutura patrimonial
emblemática
CH-L1084

O objetivo da operação é implementar novos
modelos de gestão para a revitalização dos
bairros e infraestrutura patrimonial emblemática,
com o objetivo de: (i) melhorar as condições de
habitabilidade e o entorno de bairros da população residente;(ii) valorizar suas propriedades
patrimoniais; (iii) aumentar sua atividade comercial e cultural; e (iv) incentivar a participação de
seus moradores em sua revitalização.

Desenvolvimento e
Habitação Urbanos

EIXO 1

Chile

4

Programa para a Integração
de Bairros Vulneráveis
CH-J0001

O objetivo é fortalecer as capacidades do Ministério da Habitação e Urbanismo do Chile, para
promover a integração social e urbana dos migrantes e as comunidades receptoras presentes em
bairros vulneráveis.

Investimentos
Sociais

EIXO 1

Chile

5

Proposta institucional para a
Governança da Área Histórica
da Cidade-Porto de
Valparaíso
CH-T1188

Apoiar o Governo do Chile na estruturação e
implementação de um instrumento institucional
adequado para a gestão do Patrimônio Mundial da
UNESCO e das zonas limítrofes.

Desenvolvimento e
Habitação Urbanos

EIXO 1

Chile
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NOME DO PROJETO

DESCRIÇÃO

SETOR

EIXOS

PAÍS

6

Programa de Apoio à
Exportação de Serviços
Globais do Chile
CH-L1138

O objetivo global do programa é contribuir para o
desenvolvimento do setor global de serviços de
exportação no Chile. Os objetivos específicos são:
(i) aumentar a efetividade e eficiência do setor
público para impulsionar a indústria de serviços
globais de exportação, reduzindo a dispersão atual
de esforços e aumentando a articulação entre as
diversas instituições relacionadas à promoção das
exportações e à atração de investimentos, especificamente CORFO, ProChile e InvestChile; (ii) aumentar as exportações de serviços globais de exportação, especialmente as PMEs; (iii) aumentar o
investimento estrangeiro direto (IED) no setor
global de serviços globais de exportação; e (iv)
melhorar as capacidades de recursos humanos e
aumentar o nível de emprego no setor global de
serviços globais de exportação.

Comércio

Exportação
de Serviços

Chile

7

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Produtivo e
à Economia Criativa
CO-L1254

O objetivo geral desta série programática e sua
primeira operação é ajudar a melhorar a produtividade da economia colombiana por meio de medidas que promovem o desenvolvimento do setor
produtivo e sua diversificação. Os objetivos
específicos são: (i) manter um ambiente macroeconômico estável; (ii) fortalecer o quadro de
políticas institucionais e públicas que promovem a
inovação, a produtividade no nível empresarial e o
empreendedorismo; e (iii) fornecer um marco
institucional e regulatório favorável ao desenvolvimento da economia criativa.

Ciência e
Tecnologia

EIXO 2

Colômbia

8

Programa de apoio à diversificação e internacionalização
da economia colombiana
CO-L1241

O objetivo geral do programa é contribuir para
uma maior diversificação e internacionalização da
economia colombiana, para impulsionar o crescimento econômico do país. Os objetivos específicos são: (i) impulsionar as exportações de
Serviços Baseados em Conhecimento (SBC) por
meio dos programas do Ministério do Comércio,
Indústria e Turismo (MinCIT); e (ii) aumentar os
fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED)
através da implementação e uso de novas
ferramentas para agilizar procedimentos e promover e atrair investimentos.

Comércio

Exportação
de Serviços

Colômbia
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NOME DO PROJETO

DESCRIÇÃO

9

Primeiro Programa para o
Financiamento Empresarial
Produtivo (BÔNUS LARANJA)
CO-L1228

O objetivo geral do primeiro programa no âmbito do
CCLIP é contribuir para a melhoria da produtividade
das Pequenas Empresas (EMT) por meio de financiamentos canalizados pelo Bancóldex. Os objetivos
específicos são: (i) aumentar o financiamento produtivo por parte das Pequenas Empresas (EMT); (ii)
escalonar o financiamento de investimentos das EMT
em projetos de eficiência energética; e (iii) contribuir
para a criação de um mercado de financiamento para
as EMTs da economia laranja.

10

Sabores do Equador: Food
Tech para a Inovação
Alimentar
EC-T1454

A solução que propõe o estabelecimento de um
ecossistema de inovação aberta e empreendimento no setor gastronômico e alimentício do Equador. O ecossistema de inovação proposto inclui: 1)
Espaços de formação especializada em processos
de produção, processamento e comercialização
de alimentos, 2) espaços de pesquisa e inovação
que permitam aos atores da cadeia de valor
gastronômica-alimentícia terem acesso a equipamentos e assessoria para projetarem protótipos
culinários inovadores, e 3) mecanismos técnicos e
financeiros para a incubação, aceleração e aventura corporativa de empreendimentos de alto valor
gastronômico para a indústria alimentícia.

11

Sou Vida - Arte Urbana
ES-T1306

12

gigES: WorkerTech para
Trabalhadores Independentes
e Informais em El Salvador
ES-T1341
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SETOR

EIXOS

PAÍS

EIXO 4

Colômbia

Empresas Privadas
e Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 2

Equador

Recuperar os espaços públicos e restaurar a teia
social em bairros de alto risco de San Salvador, por
meio da arte urbana, para gerar oportunidades de
expressão artística, fortalecimento de habilidades
pessoais e formação vocacional e empregabilidade
para os jovens em situação de vulnerabilidade social.

Desenvolvimento e
Habitação Urbanos

EIXO 2

El Salvador

O objetivo do projeto é criar e promover o ecossistema WorkerTech para trabalhadores independentes e informais em El Salvador. Se procurará identificar e apoiar soluções concretas tanto do setor
privado quanto do público, para melhorar o benefício dos trabalhadores independentes das plataformas ou no setor informal. Da mesma forma, será
criado um observatório que permita gerar conhecimento para os atores relevantes envolvidos dos
setores privado, público e da sociedade civil.

Empresas Privadas
e Desenvolvimento
das PMEs
Investimentos
Sociais

EIXO 3

El Salvador
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NOME DO PROJETO

DESCRIÇÃO

SETOR

EIXOS

PAÍS

13

Digitalização do Setor de
Micro e Pequenas Empresas Hub Digital
HO-T1375

Este projeto visa acelerar o processo de transformação digital das MIPES em Honduras, a partir de
uma intervenção com o setor privado (em coordenação com o setor público). O objetivo é melhorar
as capacidades de aumentar a resiliência, garantir a
continuidade da atividade empreendedora, adaptando seus modelos de negócios ao contexto da
crise da saúde e da nova normalidade, e, favorecer
de forma geral o aumento do emprego decente no
país e a formalização.

Empresas
Privadas e
Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 2

Honduras

14

Naranja Republik: Distrito
Criativo Digital
HO-T1322

O objetivo é criar a Naranja Republic (Distrito
Criativo Digital) e apoiar um processo de revitalização urbana que transforme o CHTC em um
ecossistema de inovação que concentre
cidadãos, empresários, empresas, universidades
e instituições públicas e privadas dentro da
economia laranja, particularmente focado na
população jovem.

Desenvolvimento
e Habitação
Urbanos
Empresas
Privadas e
Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 1

Honduras

EIXO 2

15

Catalisar a Transformação
Social através da Arte e
Tecnologia no Centro da
Cidade de Kingston
JA-T1193

O objetivo do projeto é demonstrar um modelo
para aproveitar a criatividade das comunidades
vulneráveis locais e embalar um produto/serviço
cultural de base comunitária que lhes permita
monetizar seu talento bruto.

Empresas
Privadas e
Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 1
EIXO 2

Jamaica

16

Setor de Serviços Globais da
Jamaica: Subir na Cadeia de
Valor Global
JA-T1162

O objetivo desta Cooperação Técnica (TC) é apoiar
o crescimento do Setor Serviços Globais da Jamaica (GSS) através da facilitação da atualização das
empresas no grupo GSS, e, em particular, das
PMEs, em segmentos mais elevados da cadeia de
valor global.

Comércio

Exportação
de Serviços

Jamaica

17

Apoio à Conservação e
Gestão do Patrimônio Cultural
e Natural
PN-L1146

Contribuir para a preservação e valorização do
patrimônio cultural e natural do país. Os objetivos
específicos são: (i) aumentar o acesso da população à propriedade cultural, reabilitando três
prédios do patrimônio cultural e melhorando sua
gestão; (ii) preservar quatro áreas naturais protegidas, melhorando sua gestão e aumentando sua
sustentabilidade financeira; e (iii) ampliar
empreendimentos ligados ao patrimônio cultural
e natural do país.

Desenvolvimento
e Habitação
Urbanos

EIXO 1

Panamá
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NOME DO PROJETO

DESCRIÇÃO

SETOR

EIXOS

PAÍS

18

Sandbox: Espaço para a
Integração de Tecnologia e
Artes Cênicas
PN-T1259

O espaço de integração da tecnologia e das
artes cênicas é uma solução que aborda os desafios enfrentados pelas artes cênicas no Panamá,
para explorar o potencial de criação de valor,
criação de empregos e efeito catalisador das
indústrias criativas para a inovação e o impacto
social, principalmente.

Empresas Privadas
e Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 1 y
EIXO 2

Panamá

19

Programa de Desenvolvimento
Urbano Integral de Cidades

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento
urbano e socioeconômico das Pequenas e
Intermediárias Cidades com Vocação Turística

Desenvolvimento e
Habitação Urbanos

EIXO

Panamá

EIXO 2

Panamá

EIXO 2

Panamá

com Vocação Turística
PN-L1154

20

21

(CPIVT) do país. Os objetivos específicos são: (i)
melhorar o acesso e a qualidade dos serviços,
infraestrutura e gestão urbana; (ii) aumentar o
desenvolvimento turístico melhorando os equipamentos e promovendo o desenvolvimento produtivo da comunidade com uma perspectiva de
gênero; e (iii) fortalecer o planejamento, gestão e
promoção de cidades turísticas sustentáveis e
resilientes, a nível nacional e local.

Cinema Latino-Americano do
Panamá, América Central e
Caribe
PN-T1237

Fortalecer a cadeia cinematográfica como
ferramenta social e econômica no Panamá, América Central e Caribe, através da criação de um novo
modelo de negócio/empreendimento na região, a
geração de novos canais de exposição/mercado e
a criação de audiências com a ajuda de novas
tecnologias, alianças com empreendimentos
inovadores, empresas e atores/elos-chave.

Programa de Promoção da
Competitividade e da
Diversificação Econômica
PN-L1149

O objetivo geral da série programática e desta
primeira operação é promover o crescimento
econômico sustentável do Panamá por meio de
melhorias na competitividade do país e na
promoção de setores emergentes. Os objetivos
específicos são: (i) melhorar as condições competitivas do país por meio da promoção de um
ambiente digital favorável aos negócios e do
fortalecimento do sistema nacional de qualidade; e
(ii) promover o desenvolvimento de setores emergentes que geram fontes de crescimento para a
economia. Essa operação é a primeira de uma série
de duas operações, independentes, mas tecnicamente vinculadas, na modalidade de Empréstimo
Programático Baseado em Política (PBP).
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NOME DO PROJETO

DESCRIÇÃO

SETOR

EIXOS

PAÍS

22

Programa de Promoção da
Competitividade e da
Diversificação Econômica II
PN-L1167

O objetivo geral da segunda operação é promover
o crescimento econômico sustentável do Panamá
por meio de melhorias na competitividade do país e
da promoção de setores emergentes.

Empresas
Privadas e
Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 2

Panamá

23

Melhoria de habitação e
hábitat em Assunção
PR-L1082

O objetivo é melhorar as condições habitacionais
da população de baixa renda da Região Metropolitana de Assunção (AMA), através de: (i) a entrega
de subsídios habitacionais para a melhoria e
expansão de moradias; (ii) a melhoria abrangente
do Bairro La Chacarita Alta; e (iii) a melhoria da
gestão, monitoramento e avaliação dos programas
habitacionais da SENAVITAT.

Desenvolvimento
e Habitação
Urbanos

EIXO 1

Paraguai

24

Programa de Investimento na
Melhoria dos Centros Históricos de Lima, Arequipa, Trujillo
e Ayacucho
PE-L1246

O objetivo é valorizar o patrimônio cultural dos
centros históricos de Ayacucho e Lima-Rí-mac.
Para alcançar esse objetivo, se procurará melhorar
o entorno urbano e natural, promover o desenvolvimento econômico local e fortalecer as capacidades
institucionais do Ministério da Cultura (MINCUL) e
dos municípios.

Desenvolvimento
e Habitação
Urbanos

EIXO 1

Peru

25

Desenvolvimento do Programa
Patrimônio Vivo
RG-T3285

Essa cooperação técnica visa apoiar o planejamento e a implementação do Programa de Cidades
Patrimoniais (PCIP), por meio do desenvolvimento
de instrumentos metodológicos e operacionais.

Desenvolvimento
e Habitação
Urbanos

EIXO 1

Regional

26

Indústrias criativas e culturais
para a revitalização urbana
sustentável
RG-T2981

Essa cooperação técnica (CT) busca desenvolver
uma articulação efetiva entre o potencial econômico das indústrias criativas e culturais (ICC) e projetos de revitalização urbana sustentável. O exposto,
por meio de guias técnicos práticos para os atores
interessados, especialmente os governos nacionais
e locais da região. Além disso, essa CT irá gestionar
diálogos regionais, produtos de conhecimento e
troca de políticas públicas sobre indústrias criativas e culturais para a revitalização urbana sustentável. Essa CT analisará e incorporará a experiência
da Coréia do Sul e suas lições aprendidas.

Desenvolvimento
e Habitação
Urbanos

EIXO

Regional
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27

Laboratório de Poupança
para a Aposentadoria

Projeto para incentivar a economia voluntária entre
trabalhadores autônomos por meio de intervenções
baseadas tanto na economia comportamental quanto
no uso de novas tecnologias e soluções digitais.

Investimentos
sociais

EIXO 3

Regional

28

Banda larga como ferramenta
para Indústrias Criativas na
Jamaica e em Trinidad e
Tobago
RG-T2627

Este programa pretende aumentar a capacidade
da rede de banda larga da Jamaica e Trinidad e
Tobago, para gerar valor agregado, através da
identificação de inovações e tecnologias que
possam exigir capacidade de banda larga de alta
intensidade. O projeto responde à necessidade de
desenvolver um ambiente favorável de políticas
públicas como parte da estratégia do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para
fomentar a inovação nas indústrias criativas,
especialmente aquelas que trabalham no desenvolvimento de conteúdo, através da remoção de
obstáculos que impedem as MPEs de adotar
tecnologias TIC.

Ciência e
Tecnologia

EIXO 2

Regional

29

Promovendo a disrupção
digital na América Latina e no
Caribe
RG-T3232

O objetivo desta Cooperação Técnica é apoiar os
países da ALC para fortalecer suas instituições
públicas, tais como as agências de inovação e
agências digitais, ministérios da indústria e outras
instituições com a ordem de promover o aproveitamento da economia digital. Os objetivos específicos são: (i) gerar evidências e conhecimentos
sobre os fatores facilitadores da digitalização dos
negócios e desenvolver estratégias integrais de
transformação digital; (ii) explorar o desenho e a
experimentação de intervenções políticas e
soluções econômicas para melhorar as condições
para a transformação digital; e (iii) sensibilizar os
formuladores de políticas e empreendedores para
as oportunidades e riscos das rupturas que a
economia digital traz através do desenvolvimento
de atividades de comunicação e plataformas para
a disseminação do conhecimento.

Ciência e
Tecnologia

EIXO 2

Regional
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30

Acelerando a Digitalização
das MPMEs na América Latina
e no Caribe
RG-T3902

Atualmente, a região da ALC sofre com uma grande
falta de informação sobre a situação digital das
MPMEs, o que dificulta a concepção de
intervenções políticas eficazes. Nesse contexto, o
Banco desenvolveu a ferramenta de Verificação
Digital, uma ferramenta de autodiagnóstico disponível online, que permite às MPMEs medirem seu
nível de maturidade digital e entenderem os principais conceitos por trás da digitalização e seus
benefícios. Além disso, a ferramenta fornece às
MPMEs recomendações personalizadas para iniciar
ou acelerar a transformação digital, facilitando sua
articulação com a oferta de recursos disponíveis
localmente (como treinamento, ferramentas, apoio
financeiro, entre outros). A ferramenta foi inicialmente desenvolvida a pedido do Ministério da
Economia, Desenvolvimento e Turismo do Chile,
país onde foi lançada em outubro de 2019, e, até o
momento, foi transferida para 12 países da região,
gerando mais de 16.500 auto-diagnósticos.

Ciência e
Tecnologia

EIXO 2

Regional

31

Promoção de Tecnologias
Digitais para as Indústrias
Criativas da ALC
RG-T3974

O objetivo geral desta cooperação técnica é
fortalecer o ecossistema regional de empreendedorismo e inovação para apoiar o desenvolvimento de
soluções tecnológicas digitais inovadoras para as
indústrias culturais e criativas.

Ciência e
Tecnologia

EIXO 2

Regional

32

Geração do Emprego nos
Setores Criativos
SU-T1095

Este centro criativo servirá como uma plataforma
para que os empreendedores, a tecnologia e a
inovação, as indústrias criativas e culturais mostrem
a diversidade cultural do Suriname e para que se
conceba como um espaço onde "os grupos empresariais, a infraestrutura, o capital, o talento e a
tecnologia convergem" para se conectarem. O
projeto proposto financiará (i) o desenvolvimento
de conteúdos culturais e criativos; e (ii) o estabelecimento de uma incubadora de negócios para a
comercialização destes produtos e serviços.

Ciência e
Tecnologia

EIXO 3

Suriname
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33

Fechar a Lacuna para a
Exploração Comercial da
Inovação
TT-T1073

O objetivo do projeto é aumentar a taxa de
inovação exibida pelas empresas em Trinidad e
Tobago. A solução proposta pelo CARIRI envolve
o fortalecimento da capacidade em Serviços de
Transferência de Tecnologia (TTS), por meio de
suporte técnico para a comercialização da
inovação pelas empresas locais. O Programa de
Apoio à Inovação (IAS) proposto apoiará pessoas
físicas e jurídicas com ideias inovadoras por meio
de ideação com experiência especial em
validação de ideias, comercialização de IP e a
concessão de licenças. O programa apoiará os
participantes através do seguinte processo (1)
teste de novidade (2) definição do ativo de IP
inerente à inovação (3) desenvolvimento da
proposta de valor (4) avaliação da demanda de
mercado (5) Protótipos tradicionais para
demonstrar a funcionalidade e (6) a comercialização, seja por meio de serviços de suporte a
negócios ou venda/licenças a uma empresa
comercial existente. Neste último caso, o programa oferece intermediação de confiança entre
inventores/inovadores e empresas estabelecidas,
que possam estar interessadas em adquirir ou
licenciar uma inovação para a comercialização.

Empresas Privadas Exportação
e Desenvolvimento de Serviços
das PMEs

Trinidad e
Tobago

34

SPOOL
TT-T1111

O objetivo do projeto é fornecer capacitação em
meios de subsistência, apoio sensível ao gênero,
treinamento e oportunidades de emprego para
mulheres migrantes venezuelanas vulneráveis em
Trinidad e Tobago e mulheres de baixa renda e
vulneráveis de comunidades anfitriãs, em design
de moda e confecção de roupas e fantasias com
foco em fornecer fantasias e adereços para o
Carnaval em Trinidad e Tobago, assim como na
região do Caribe.

Investimentos
sociais

Trinidad e
Tobago

35

Fábrica de Tecnologia
Tamana
TT-T1107

Estabelecer um centro para a promoção, produção
e exportação dos serviços de tecnologia de
animação, jogos e música de Trinidad e Tobago,
usando um modelo de "nearshoring".

Empresas Privadas Exportação
e Desenvolvimento de Serviços
das PMEs

Trinidad e
Tobago

36

Vouchers de Inovação nas
Indústrias Criativas
no Uruguai
UR-T1150

Apoiar o desenvolvimento de empreendimentos no
setor de indústrias criativas, por meio do estabelecimento de conexões com outros setores da economia, por meio de seu vínculo com fornecedores de
conhecimento e tecnologia e a expansão de seus
potenciais clientes.

Empresas Privadas EIXO 2
e Desenvolvimento
das PMEs

Uruguai
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37

Facilitação de investimentos
em bens e serviços intensivos
em conhecimento
UR-T1235

O objetivo geral da CT é facilitar os investimentos
e incentivar as exportações de bens e serviços
intensivos em conhecimento do Uruguai. O
objetivo específico é mapear o ecossistema de
investimento e talentos, estruturar instrumentos
para a promoção de investimentos e empregos, e,
um plano abrangente para atrair talentos internacionais com foco territorial, incluindo a realização
de mesas redondas de negócios. Isso permitirá
apoiar iniciativas que complementem o portfólio
em design e execução da Divisão de Comércio e
Investimento (INT/TIN), no Uruguai. A reconfiguração das relações econômicas internacionais e
intervenções de políticas discriminatórias, tanto
em relação ao comércio quanto em relação ao
Investimento Estrangeiro Direto (IED), especialmente aquelas relacionadas à localização, abrem
oportunidades para o Uruguai aproveitar melhor
a reconfiguração das cadeias globais de valor
(CGVs). O Uruguai enfrenta o desafio de promover uma reativação econômica e gerar emprego.
Para isso, precisa aumentar os níveis de investimento e de exportações para impulsionar o
crescimento econômico sustentável, assim como
melhorar a sua produtividade para avançar na
produção e exportação de produtos mais
complexos, com conteúdo tecnológico e habilidades mais sofisticadas.

Comércio

EIXO 4
+
Exportação
de Serviços

Uruguai

38

Programa de Transformação
Digital de MPMEs Etapa do
Projeto: Implementação
UR-L1174

Contribuir para a transformação digital das PMEs
no Uruguai, através da promoção da adoção de
novas tecnologias digitais e mudanças no modelo
de negócios para as PMEs; o fortalecimento do
setor de TIC e o desenvolvimento acelerado de
uma massa crítica de talentos digitais.

Empresas
Privadas e
Desenvolvimento
das PMEs

EIXO 2

Uruguai
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