


MOTIVAÇÃO E PROPÓSITOS PARA CRIAÇÃO DE 

ARMAZÉNS DA CRIATIVIDADE

• Oferecer novas possibilidades para os jovens de cidades do interior
empreenderem após sua formação técnica ou superior.

• Criar bases para um modelo de desenvolvimento econômico local
baseado no conhecimento, criatividade e inovação.

• Reafirmar o compromisso com a estratégia de redução das
desigualdades subregionais, mediante ações de impacto para o
desenvolvimento da ‘nova economia’ no interior do estado.



COMO SURGIU?

Em 2014 foi firmado Contrato de Gestão
com o Governo do Estado através da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação para implantar os Armazéns da
Criatividade no interior do estado de
Pernambuco.

Inicialmente foram planejadas duas
unidades: Caruaru e Petrolina. A unidade
do Armazém da Criatividade em Caruaru
foi implantada em out/15.



QUAIS SÃO AS ÁREAS DE ATUAÇÃO?

Desenvolvimento de software e serviços de tecnologia da informação 
(TIC) e Economia criativa (EC), com um recorte nos segmentos de design, 
games, cine-vídeo-animação, fotografia e música, em larga medida 
articuladas com a vocação preponderante do local.

No caso de Caruaru, foi trabalhado o fomento da cadeia produtiva de 
moda.

No caso de Petrolina, foi planejado o eixo de tecnologia para Cidades, a
fim de favorecer a vocação da agricultura irrigada e vitivinicultura.



Educação

Empreendedorismo

Exibição

Experimentação

Coworking

Crédito

MODELO CONCEITUAL

PÚBLICO ALVO
Jovens egressos do ensino superior ou técnico

Empreendedores já estabelecidos que percebam valor na inovação tecnológica



TODAS AS CIDADES-POLO DE MICRORREGIÕES PODEM 

IMPLANTAR ARMAZÉNS DA 
CRIATIVIDADE?

Nem todas as regiões possuem o mesmo estágio de desenvolvimento e, portanto, 
atendem da mesma maneira os requisitos para a implantação dos Armazéns.

Conjunto de fatores locais que definem a configuração-tipo do Armazém:

I – existência de sólida base de ensino superior;

II – existência de forte dinâmica produtiva;

III – existência de estruturas públicas maduras.



GRUPOS DE MICRORREGIÕES E CIDADES-POLO PARA 

DEFINIÇÃO DA CATEGORIA-TIPO DO AC

A intensidade de ‘massa crítica’ nestas três esferas (universidade, mercado e 
governo) é condição imprescindível para a proposta dos Armazéns. 

Daí resultam três grupos de microrregiões/cidades-polo:

• Caruaru e Petrolina (Armazéns da Criatividade configuração 1 - Plena)

• Garanhuns, Serra Talhada, Salgueiro, Arcoverde, Ipojuca/Cabo (Armazéns da 
Criatividade configuração 2 - Intermediária)

• As demais regiões (Armazéns da Criatividade configuração 3 - Básica).



ARMAZÉNS DA CRIATIVIDADE CONFIGURAÇÃO 
PLENA



ARMAZÉNS DA CRIATIVIDADE CONFIGURAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA

São versões simplificadas do tipo 1, comportando em um mesmo ambiente:

• Empreendedorismo, materializada através de incubadoras de negócios;

• Experimentação, implementada através de laboratórios de tecnologias de 
média complexidade para suporte à criação e inovação;

• Educação, por meio de espaços de formação continuada de capital humano, 
essencial para qualificar a base técnica para a inovação no ecossistema 
produtivo local;

• Coworking, espaços de encontro, trabalho cooperado e interações; e

• Crédito, propiciado por agências públicas e fundos institucionais.



ARMAZÉNS DA CRIATIVIDADE CONFIGURAÇÃO 
BÁSICA

São versões simplificadas do tipo 2, comportando em um mesmo ambiente:

• Experimentação, implementada através de laboratórios de tecnologias de 
média-baixa complexidade para suporte ao processo de formação técnica

• Educação

• Coworking (nesta configuração básica, o coworking exerceria simultaneamente 
a função de empreendedorismo)

• Crédito, propiciado por agências públicas e fundos institucionais para as 
empresas que absorvessem o capital humano egresso das ‘plataformas’ e 
implementassem iniciativas inovadoras.



CONFIGURAÇÃO BÁSICA: PROPOSTA DE 
VALOR

Para esta configuração básica, a proposta de valor é menos formar 
empreendedores e mais qualificar pessoas com alguma visão empreendedora 
para atuarem dentro das estruturas produtivas já existentes, de forma a 
disseminar a cultura da inovação nos segmentos empresariais dessas localidades.



RESULTADOS



NÚCLEO EDUCACIONAL
AC CARUARU

 83 cursos e oficinas realizadas
 1.497 pessoas qualificadas
 Convênios firmados com UPE, SENAC, ITEP, ASCES,

UFPE e IFPE
 204 ações frutos dos convênios



NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO
AC CARUARU

 17 empreendimentos incubados em 2 turmas
 230h de workshops e 512h de assessorias realizadas
 Programa Mind the Bizz com 13 empreendimentos
 Promoção de meetups de empreendedorismo

DEMO DAY PROJETÃO



EMPREENDIMENTOS INCUBADOS (2 turmas)
AC CARUARU



NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO
AC CARUARU

 98 empresas suportadas pelos laboratórios
 1.355 usos dos laboratórios



NÚCLEO DE EXIBIÇÃO
AC CARUARU

 95 eventos realizados
 5.607 participantes
 Mobilização de parceiros para realização de eventos



 23 empresas já se instalaram nas salas empresariais do AC
 11 salas ocupadas no momento

NÚCLEO EMPRESARIAL
AC CARUARU



EMPRESAS INSTALADAS NO EMPRESARIAL
AC CARUARU

Dezenvolve
Assessoria empresarial

Turismo na Serra
Revista

Empiria GameLab
Desenvolvedora de Games

Firelink
Internet e Telecom

CoMEIA
Educação em TIC

Agência Rubi Soares
Agência de Modelos

VendeModa
Marketplace de moda

Todo Sol
Energia Solar

Exclusive Beauty
Beleza

Infinito Criativo
Estúdio de Design

Natália Pimentel
Marketing

Juelayne Gondim
Fotografia

Vertigo
Produtora audiovisual

8 Bits
Estúdio de design



NÚCLEO DE COWORKING
AC CARUARU

 194 usuários já se inscreveram no coworking
 35 usuários ativos no momento



NÚCLEO DE CAPITAL DE FOMENTO
AC CARUARU

 1 empresa teve recurso aprovado no Sebraetec
 6 empresas com contratos SIBRATECSHOP assinados 
 1 empresa em elaboração de projetos para SIBRATECSHOP



HISTÓRIA DE EMPREENDEDORES DO ARMAZÉM

“Além da estrutura, o Armazém
proporciona a possibilidade de fazer
parcerias com outras startups e daí criar
novos produtos, o que não encontramos
em outro lugar”

- João Henrique
CEO Caruaru no Face



HISTÓRIA DE EMPREENDEDORES DO ARMAZÉM

“O armazém foi um divisor de águas na
nossa trajetória. Tivemos acesso à
tecnologia de primeiro mundo, tivemos
acesso à fornecedores que nunca
teríamos conhecido senão no
Armazém.”

- Equipe Manifesta



HISTÓRIA DE EMPREENDEDORES DO ARMAZÉM

“O Armazém abriu a mente e o encontro
entre criação e execução do que vai
chegar e do que já é. Faz parte de uma
conjuntura do ciclo de inovação que
transformará o Agreste para sempre.

- Manoella Guennes
Graduada turma 1 incubação



HISTÓRIA DE EMPREENDEDORES DO ARMAZÉM

“O Armazém trouxe todo um know-how
com capacitações importantíssimas que
nos fez mudar totalmente a visão e
evoluir nosso modelo de negócio”

- Edrio Carvalho
CEO VendeModa



PARCERIAS
AC CARUARU



#TeVejoNoArmazém
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