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Economia Criativa em Alagoas

Novembro de 2019. O Sebrae e a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Ala- 
goas investiram aproximadamente meio 
milhão de reais como incentivo à Econo-
mia Criativa no estado.

A Economia Criativa abarca dinâmicas 
culturais, sociais e econômicas construí-
das a partir do ciclo de criação, produção, 
circulação e consumo de bens e serviços 
dos setores criativos.

Por “setores criativos”, foram compreen-
didos aqueles cujas atividades produtivas 
têm como processo principal um ato cria- 
tivo gerador de um produto, bem ou servi-
ço, cuja dimensão simbólica é determi-
nante do seu valor, resultando em produ-
ção de riqueza cultural, econômica e so- 
cial.

O edital concedeu recursos de subven-
ção econômica, não reembolsáveis, para  o 
desenvolvimento desses bens e serviços 
compostos a partir de conteúdos culturais 
e inovadores: Audiovisual, artes visuais, de- 
sign, editorial, games e música foram as 
áreas contempladas.

O subsídio econômico foi destinado ao 
desenvolvimento dos projetos concebidos 
pelos empreendedores culturais e criati-
vos, para viabilizar negócios formais, que 
pudessem contribuir de forma relevante 
para o fortalecimento da Economia Criati-
va em Alagoas, atendendo às demandas 
de mercado, do local ao internacional.

Este portfólio é uma apresentação das 15 
empresas e dos seus projetos, a fim de fa- 
cilitar contatos, parcerias, negócios e ven- 
das.

 
Maceió, outubro de 2021
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ARTES VISUAIS

Amanda Môa 
Entremuros

www.entremuros.art

entremuros.art@gmail.com
@entremuros
+55 82 99444 6506
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Serviço de painel
publicitário com narrativa 
de imagens locais. 
Publicidade visual urbana, 
intencionalmente cultural, 
integrada  à dinâmica da 
cidade e identidades.

 





ARTES VISUAIS
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Cacto Facto 
Histórias do Subsolo Webdoc

www.cactofacto.com

contato@cactofacto.com
@historiasdosubsolo
+55 82 99667 9319

Transcinema com narrativa 
documental interativa em 
formato de Webdoc, 
abordando o maior 
desastre socioambiental 
ocorrido na cidade de 
Maceió-AL, devido à 
mineração, com foco no 
bairro do Pinheiro.

 



ARTES VISUAIS
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Céu Vermelho Fogo Filmes 
Cine do Mangue - Escola
Comunitária de Cinema

ceuvermelhofogo.com.br/cine-
do-mangue

ceuvermelhofogo@gmail.com
@cinedomangue
+55 82 98811-1588

Formação em Cinema, 
apresentando seus 
elementos basilares 
e as diferentes etapas 
de realização de um filme, 
capacitando no 
audiovisual para além 
da ferramenta de 
expressão, mas também 
como possibilidade 
de atuação no mercado.



ARTES VISUAIS
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La Ursa Cinematográfica 
Sistema La Ursa de Distribuição 
Audiovisual

www.laursacine.wordpress.com

laursacine@gmail.com
@laursacinema
+55 82 99904 7770

Desenvolvimento 
e produção de séries, 
curtas, médias e 
longas-metragens. 
É a primeira produtora 
alagoana a também atuar 
no mercado de 
distribuição. Teve projetos 
contemplados em editais 
Ancine/FSAL, que se 
encontram em diferentes 
fases de produção.



Estampa POP 
Coletivo Estampa Pop -
Transformando ideias em 
negócios

www.estampapop.com.br

contato@estampapop.com.br
@estampapop
+55 82 3435 2677
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Plataforma colaborativa, 
para produtos feitos à 
mão, de forma que a cada 
item vendido, o artista por 
trás da estampa recebe 
uma comissão por venda. 
Criativos lucram 
e compradores têm 
a chance de incentivar 
a produção artística.

DESIGN
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Mini Mana
Marcenaria Brincante

www.minimana.com.br

contato@minimana.com.br
@minimanabrasil
+55 82 98130 3373

Móveis e itens decorativos 
infantis com estampas 
exclusivas e mensagens 
estimulantes, para uma 
criação livre de estereótipos. 
Além da função primária, 
oferecem impacto cultural e 
propósito social, voltados ao 
consumidor consciente e 
mercado online.

DESIGN



DESIGN

Vinco
Coleção Atalaia

@ambrosio
@eldersantiago
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VINCO

Coleção de arte alagoana 
para o mercado sustentável 
de decoração, um diálogo 
entre a estética e os 
compradores que se 
importam com as 
referências, matéria-prima, 
criatividade e sourcing 
responsável.

 



DESIGN
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Wood Zoo Móveis
Wood Lab – O Coworking
da Madeira

www.woodcolab.com.br

rodoribs@gmail.com
@woodcolab
+55 82 3512 6720

 

Fazer e experimentar 
marcenaria criativa: os 
alunos aprendem a criar, 
executar e, ao final, levam 
um objeto para casa, 
transformando matéria 
prima em peças úteis e 
problemas em soluções. 
Espaço de co-working, 
para permanência e troca 
de conhecimento.
 



Agência Tatu 
de Jornalismo de Dados

www.agenciatatu.com.br

ola@agenciatatu.com.br
@agenciatatu
+55 82 3435 2677
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EDITORIAL

Partindo de fontes 
documentais, escava 
potenciais notícias muitas 
vezes “escondidas”, sob 
milhões de linhas em bases 
de dados públicas, 
extraindo e analisando 
dados abertos, até 
transformar informações 
de interesse público em 
produtos jornalísticos.
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Renata Czarny
Editora Labafera

renataczarny@gmail.com
@labaferaeditora
+55 82 99608 1248

 

EDITORIAL

Publicação de obras 
de mulheres e outras vozes 
que se considerem 
marginalizadas e/ou 
silenciadas, instigando 
a produção literária 
e cultural, através de 
experimentação, 
construção colaborativa, 
criação conjunta, 
acessibilidade e cultura 
democrática.



Alajoan Treinamentos
Mandacarú

store.steampowered.com/app/
1690740/Mandacaru/?beta=0

alajoan.jonathan@gmail.com
@mandacarugame
+55 82 99642 0505
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GAMES

Jogo de estratégia, 
protagonizado por 
agricultores no sertão 
nordestino. Enquanto cria 
animais e planta legumes, 
o jogador vai descobrindo 
mais sobre esses 
personagens. A água é o 
recurso mais importante 
e seu uso sustentável é 
essencial para vencer.



Jogo, para PC, onde 
memórias protagonizam 
escolhas estratégicas 
e a luta pela sobrevivência, 
no cenário pós-apocalíptico 
de Maceió num futuro 
distópico, onde pessoas “sem 
passado” se defrontam com 
dificuldades para subsistir.
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Núcleo Zero
Mundaú

www.nucleozero.com.br

wernersalles@gmail.com
@nucleozero
+55 82 3313 1186

GAMES



Medx Corporation 
Jogo De onde vem? - 
As expedições de Vavilov

www.medxvr.com

kledson@medxvr.com
@medxvrcorp
+55 82 99635 0992
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GAMES

Jogo para dispositivos 
móveis, que acompanha 
a história do geneticista 
Nicolai Vavilov. O jogador 
conhece a importância do 
seu trabalho (focado em 
sementes, buscando 
soluções para secas e fomes 
coletivas) e aprende mais 
sobre a origem dos 
alimentos.
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Arteiros S/A
Single UP

www.singleup.art.br

contato@singleup.com
@arteirossa
+55 82 98112 0504

MÚSICA

Plataforma de conexão 
entre público, artistas e 
produtores musicais, para 
facilitar a apresentação de 
trabalhos, a construção de 
parcerias, a experimentação 
de lançamentos, superar 
fronteiras pela rede e 
oferecer busca de novas 
músicas e tendências.



Aulas de música para a 
terceira idade, apostando 
em maior da qualidade de 
vida, a partir da formação 
musical como fator de 
melhora cognitiva, saúde 
física e emocional e 
socialização. Potencial 
formação de professores 
de música para essa faixa 
etária.

Rafaela Quintino 
do Nascimento 
60+MÚSICA - A geração prateada 
e o mercado da música

60maismusica@gmail.com
@60maismusica
+55 82 99695 2385
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MÚSICA




