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Es un espaço onde conviven empresas do mesmo  

sector junto aá academia eos vizinhos.  

 

Um lugar onde morar, estudiar, trabalhar, entretener, etc. 

Distritos Criativos 

https://youtu.be/y1qaaBqjRdY




 O pioneiro   
 



Promoção das TICs 
 

LEI 2972/08 
 Reg. Junho 2009 
 Exenciones impositivas por 10/15 años 

 
• Ingresos brutos 
 • ABL 
 • Sellos (transacción de inmueble) 
 • Delineación y construcción 
 

Beneficiarios 
 • Software 

 • KPO (Knowledge Process Outsourcing) 
 • BPO (Business Process Outsourcing) 
 • Hardware 
 • Internet (e‐commerce / e‐learning) 
 



Exenciones impositivas por 10/15 años 
 
• Ingresos brutos 
 • ABL 
 



 10 mil m2 de calçadas 

 440 regularizações de postos de artesãos  

 3 espaços de jogos novos  

Multi - espaço para esportes  

 1 mil  novas luminárias 

 190 bancos de praça 

 150 novas lixeiras   

 8 mil plantações e poda arbustos. 

Renovação  em infra-estrutura para  

melhores serviços a comunidade 





Situação Atual 
 

§ 230 empresas 
 § 110.999 m2 
 § 9.002 RRHH 
 

• BPO 
 

23 
 • DATA CENTER 

 
2 
 • e‐COMMERCE 

 
4 
 • e‐LEARNING 

 
1 
 • HARD 

 
9 
 • SOFT 

 
67 
 



  

 

Política de Distritos Productivos 

Ministerio de 
Desarrollo Económico  
Ciudad de Buenos Aires 



Porque um Distrito Audiovisual                         SET 2011 

 

Impulsa uma das industrias mais fortes da Cidade 

2,5 % do PIB e gera 60 mil empregos  

415 empresas  

50% dos produtos e serviços exportados 

Base regional de produtoras  

Quarto exportador mundial de formatos.  

+ 80 países consomem conteúdos argentinos.  

A indústria é reconhecida cinematográfica no exterior. 

8 mil estudantes do setor novos por anho  

 

Buenos Aires Comissão de Filmação/ BACF  

Buenos Aires Set de Filmação/ Baset  

Opcão Audiovisual  





Segurança 
 

• GCM 
• Câmeras de segurança 
• Caminhos seguros 

Infraestrutura 
 

•Centros Comerciais  
a céu aberto 
• Recuperação do 
espaço público 

Espaços  
sob medida 
 
• Desenvolvimento de hotéis  
de empresas 

 
• Assessoria 
personalizado 

Acessibilidade 
 
• Subte B 
• Metrobus 
• FFCC Gral. San Martín 
• FFCC Gral. Urquiza 

 

Outros fatores 
de decisão 

Exoneração fiscal +  Financiamento 





FÉRIAS DE VERAÕ NO DISTRITO AUDIOVISUAL 





Las ciudades cambian 



Exenciones Impositivas 
15 años PYMES y Nacionales  

10 años empresas extranjeras  

Líneas de crédito  
preferenciales Banco Ciudad 

Beneficiarios 

      Ley Nº 3876/11 

Beneficios 

TELEVISÃO  ANIMAÇÃO 
 
PUBLICIDADE VIDEO GAMES 
 
CINEMA  SERV. DE PRODUÇÃO 



179 
Radicaciones a 
Mayo 2015 

16.000 
RRHH  
directo e indirecto 

M2 
67.000 







Presença do design em Buenos Aires 

 

 Indústria consolidada. 

 Paisagem cultural com design e arquitetura 

contemporâneos. 

 Mobiliário urbano. 

 Feiras, exposições e festivais. 

 30 instituições de ensino, 11 mil alunos 

regulares (30 mil no país). 
Fonte: Centro Metropolitano de Diseño 



Nossa missão é ser o principal 

promotor público da importância 

econômica e cultural do design em 

relação à indústria e ser 

reconhecido como um modelo 

internacional único no gênero na 

América Latina. 



Centro Metropolitano de Design - objetivos 
 
 Estimular iniciativas públicas e privadas. 

 
 Capacitar empreendedores locais. 

 
 Incubar empreendimentos com capacidade de 

crescimento. 
 

 Promover a inclusão do design em produtos e 
processos empresariais. 
 

 Coordenar a interação entre designers, empresários, 
gestores públicos e a academia. 
 

 Favorecer a internacionalização do setor.  
 

 Contribuir para a inclusão social. 
 

 Melhorar a qualidade de vida dos habitantes. 

 



Edifício do CMD 

2001           700 m2 

2003      2.600 m2 

2007      3.600 m2 

2010  14.000 m2 

 



 15.000 m2 
 

●  4 laboratórios 

 

●  40 incubados 

 

●  Cafeteria 

 

●  Biblioteca 

 

●  Auditório 

 

●  Escritórios 

 

●  Salas de Exposição 

 

●  Museu 





Objetivo 
Revitalizar uma região, com base no  

ecossistema do Design 

Radicar 500 
empresas 

intensivas em 
design no bairro 

de Barracas 

Gerar 21.000  

empregos na região 

Contribuir para a 
dinamização da 

cadeia têxtil 

Revitalizar a área 
com 89 mil m2 

Gerar 
circulação em 

uma zona 
deprimida e 
subocupada 

Gerar 
desenvolvimento 

econômico (US$31 
milhões) 



Atividades no CMD 

1. Reduzir os freios à visita: transporte gratuito Colón-CMD-
Avellaneda 

2. Ganhar tempo de permanência dos visitantes: licitar bar, 
livraria de design, loja de design. 

Bairro Classe criativa Indústria 

Circuito Cultural Barracas 

Arte de Vivir, centro 
cultural del barrio 

Sede de St Martins College, 
Visiones, Expo Management 

Trimarchi, Inspiration Fest 

Expo Mueble 

Escuelas de oficios 



Revitalização urbana 

 1. Pôr Barracas no mapa da cidade  

 

 

2. Associar o território à criatividade e à 
responsabilidade social e ambiental: certificação do 

Distrito de Design (valor de marca) 



Criar um distrito de design 

• Zona livre de impostos municipais que una em 
um mesmo território: 

O benefício para a indústria é proporcional à sua 
diferenciação e à capacidade de gerar emprego de 
qualidade na região. 

Dinamizadores  

(universidades,  

desenvolvedores) 

Consumidores  
de Design 
(indústria) 

Provedores  
(serviços de  

design) 





Programa de 

Incorporação 

de Design 



Escola de Moda em Couro 

CAPACITACIÓN EN OFICIOS 

 

O objetivo da escola é capacitar e formar integral em costura, modelagem, corte do couro e de técnicas para a 
incorporação de hábitos trabalhistas provendo ferramentas suficientes para inserir-se no âmbito laboral, 
abastecendo assim o mercado de especialistas em costura de couro.  
Capacitam-se 180 pessoas por ano. 



Incubação de empresas 

40 projetos vinculados ao design e às indústrias criativas. Capacitação. Co working. 

Emprendedorismo 

 



Integrando o Futuro 

Objetivos do Programa: Contribuir para a sensibilização, transferindo, a partir do design, padrões de produção, 
comercialização e consumo que estimulem condutas de Responsabilidade Social Corporativa, sustentabilidade social e 
ambiental, que tendam a internalizar os critérios de comércio justo. 
 
Aspirar a uma Sociedade que seja cada vez mais consciente e responsável dos efeitos futuros de suas condutas e 
comportamentos de produção e consumo.  
 

SUSTENTABILIDAD 

 





Festival Internacional de Design 2012 

                       19 a 21 de outubro de 2012 
 

           “Criatividade em Expansão” 
 
 

CELEBRAR Y REFLEXIONAR EN TORNO AL DISEÑO 

 





Presença do design em Buenos Aires 

 

• Indústria consolidada. 

• Paisagem cultural com design e arquitetura 

contemporâneos. 

• Mobiliário urbano. 

• Feiras, exposições e festivais. 

• 30 instituições de ensino, 11 mil alunos regulares (30 mil 

no país). 

 

 
Fonte: Centro Metropolitano de Diseño 















ACADEMIA JOGA JUNTO  

Site 

http://bapc.buenosaires.gob.ar/


BARRACAS DIA & NOITE 



Indústrias criativas em Buenos Aires 
 

3 milhões de habitantes (13 milhões na GBA). 

Setores: música, livros, audiovisual, videojogos, moda, 

TICs, arquitetura, serviços educacionais, design. 

5.500 unidades econômicas: 400 produtoras audiovisuais, 

300 editoras, 250 livrarias, 190 salas de cinema... 

9% PIB, 10% emprego (2010). 

Objetivo: consolidar clusters em diferentes bairros: música 

(La Boca), audiovisual (Colegiales), design 

(Barracas/revitalização e Palermo-San Telmo/valor 

agregado). 

 

 











Alto valor 

 agregado 

Geradoras de 1eros. 

empregos 

 

 

 

 
Limpas Internacionalizables 

Derrame de economía positiva en el barrio 



A GRAMA DO VIZINHO – referência Buenos Aires 





http://www.buenosaires.gob.ar/emprendedores 

http://www.buenosaires.gob.ar/emprendedores
http://www.buenosaires.gob.ar/emprendedores














Sistemas de Distritos criativos - recomendações 

 
 Articular entre público, privado e sociedade civil. 

 
 Garantir a presença de instituições de 

ensino/capacitação. 
 

 Privilegiar clusters latentes vs. construir do nada. 
 

 Criar uso misto: trabalho, residência, lazer e 
estudo. 
 

 Remover barreiras de entrada e colaboração. 
 

 Criar indicadores soft 
 
 

 

 



www.garimpodesolucoes.com.br 
 

ale@garimpodesolucoes.com.br 
 

facebook.com/garimpodesolucoes 




