
“Mesh” com moedas criativas gera inovação na economia do audiovisual 

Numa sociedade globalizada em que faz a diferença quem é capaz de inovar usando tecnologias de 
informação e comunicação, os mercados digitais abrem novas oportunidades e a economia criativa 
vem para primeiro plano. Esse é o ponto de partida das oficinas, debates e conferências que a 
Cidade do Conhecimento da USP organiza entre 22 e 26 de março com a presença de 
empreendedores, pesquisadores e investidores no ciclo “Mesh com Moedas Criativas – Fronteiras 
do Valor na Economia do Conhecimento”, patrocinado do BNDES e da Mozilla.

Quanto vale uma ideia? Há convergências entre cultura e mercado? Quais as estratégias 
empresariais para garantir lugar ao sol na fronteira da inovação dominada por novas interfaces 
audiovisuais? Como a sociedade pode criar moedas comunitárias  para estimular o desenvolvimento 
local? Há limites para a propriedade privada na economia da cultura digital? Quais as relações entre 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) e o meio-ambiente? Quais as políticas públicas 
necessárias para inserir o Brasil nessa economia do conhecimento marcada por interfaces 
audiovisuais cada vez mais sofisticadas, móveis e ubíquas que vão do celular à TV digital, passando 
por tablets, murais interativos e uso crescente de videogames na educação?

Essas são algumas das questões em pauta no ciclo da USP em que será lançado o livro “Mesh – O 
Futuro dos Negócios é Compartilhar”, da autora Lisa Gansky, uma proeminente empreendedora e 
guru da nova economia digital no Vale do Silício.
“Um novo capitalismo surge no século XXI animado por uma redução radical nos custos de 
coordenação numa variedade impressionante de atividades humanas. A colaboração no mercado 
chegará a níveis inéditos, privilegiando o acesso compartilhado em detrimento da propriedade 
pura e simples. No centro dessa nova formação social e econômica está a “mesh”, um tipo de 
colaboração que se torna viável e ganha potência por meio da rede digital”, afirma Gilson Schwartz, 
coordenador do evento e líder do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento (www.cidade.usp.br). 
“A presença da Lisa Gansky para lançar a edição brasileira do livro ilustra a expectativa de que o 
empreendedor brasileiro se destaque nesse novo  mundo”, completa.
Para Guilherme Ary Plonski, coordenador-científico do Núcleo de Política e Gestão da Tecnologia e 
da Inovação da USP (PGT) e presidente da Anprotec (Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Emreendimentos Inovadores), o modelo de negócio “mesh” significa que a inovação 
vem de enredar sem aprisionar, cuidar sem dominar, compartilhar sem abdicar e interagir sem 
parasitar. Para Plonski, esse novo modelo “encontrará ressonância nos habitats de inovação 
brasileiros”.
O ciclo de eventos na USP será marcado por uma seleção de projetos inovadores na economia do 
audiovisual que representem o espírito da “mesh”. A competição, organizada pela Cidade do 
Conhecimento em parceria com a FGV-SP e a Aceleradora, inclui “pitching” de projetos em três 
categorias: cidadania (sem fins lucrativos), empreendedorismo inovador (com fins lucrativos) e 
novos formatos narrativos, como projetos transmídia. Os interessados em apresentar ideias podem 
inscrever-se online. Os escolhidos terão 10 minutos para enfrentar uma banca de especialistas, 
investidores e pesquisadores entre os dias 22 e 25 de março. Os projetos selecionados vão inaugurar 
a economia em “mesh” e impulsionar a economia criativa no Brasil.
Serviço

O Programa do ciclo “Mesh com Moedas Criativas” está disponível no blog da Cidade do 
Conhecimento: www.cidade.usp.br

O formulário para inscrições na competição “Inovação em Projetos para a Economia do 
Audiovisual” está disponível online: http://www.cidade.usp.br/blog/inovacao-na-economia-do-
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Mais informações: cidade@usp.br 
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