
C
ANTADA EM VERSO E PROSA POR
poetas e sambistas, a criativi-
dade brasileira também tem o
potencial de gerar empregos,
renda e crescimento, tornan-

do-se uma alternativa ao eterno apertar
de cintos. As indústrias criativas englo-
bam atividades culturais tradicionais
como música, cinema, teatro, editoração,
arquitetura e design, e uma vasta gama

mércio e o Desenvolvimento (Unctad)
como um "potencial inexplorado" para
os países em desenvolvimento. Na 11º
sessão da conferência, que se realiza na
próxima semana em São Paulo, um pai-
nel vai debater o tema e sugerir como
melhorar a competitividade no setor.

"As indústrias criativas são o novo pa-
radigma da economia de serviços", diz a
socióloga Anna Jaguaribe. "Elas vão além

dor. Um mapeamento de 2001 mostra
que as indústrias criativas representaram
7,9% do PIB britânico no ano anterior e
que, de 1997 a 2000, o setor cresceu em
média 9% ao ano, diante de uma expan-
são de 2,8% da economia como um todo.
As exportações do setor criativo cresce-
ram 13% no mesmo período, enquanto
as exportações em geral subiram 5%.

Entre os consumidores dos produtos

LIVROS E CINEMA. Só com incentivo ao consumo é que se consegue estimular a produção. O audiovisual recebe os benefícios fiscais

de atividades que proliferam na socieda-
de da informação: desenvolvimento de
software, videogame, tevê aberta e paga,
rádio, publicidade. Todas dependem de
uma boa idéia, envolvem o pagamento
de direito autoral e adquirem valor eco-
nômico por meio da distribuição.

Estima-se que essas indústrias repre-
sentem 7% do PIB global. Em países co-
mo Inglaterra e Nova Zelândia, foram
eleitas como prioridade de política eco-
nômica. Já nos países em desenvolvimen-
to ainda são incipientes, muitas vezes fa-
zem parte da economia informal e care-
cem de mapeamento e estudo. Represen-
tam hoje, em média, 3% do PIB desses
países, segundo estimativas da Unesco.

O setor criativo é apontado pela Con-
ferência das Nações Unidas para o Co-
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da divisão tradicional entre produção e
consumo, são permeadas pela tecnologia
da informação, mas não dependem dela.
Por isso, os países em desenvolvimento
têm grandes possibilidades de entrada."

O mercado criativo é dominado, as-
sim como tantos outros, pelos grandes.
Nos Estados Unidos, somente os setores
audiovisual e de música representam
6% do PIB e empregam cerca de 1,5 mi-
lhão de pessoas. E produzem milhares
de hits que são exportados para o mun-
do inteiro. Mas é na Inglaterra que a cap-
tura da criatividade pela economia de es-
cala se transformou em política pública.

Em 1997, o primeiro-ministro britâni-
co Tony Blair anunciou a criação de uma
força-tarefa para identificar e incentivar
os setores industriais que combinavam
conteúdo criativo com potencial exporta-

criativos britânicos estão os países em
desenvolvimento, como o Brasil, que
importam filmes, discos e livros feitos
pelos súditos da rainha. Os britânicos
estudaram o mercado brasileiro para
seus produtos e elegeram design, mú-
sica e editoração como prioridades.

Os próprios brasileiros conhecem pou-
co do potencial de sua criatividade. Nú-
meros do Ministério da Cultura, de 1998,
revelam que cada R$ 1 milhão investido
em cultura geram 160 postos diretos e in-
diretos de trabalho no País, duas vezes
mais do que a indústria automobilística
ou o setor de eletroeletrônicos emprega-
vam na época. O ex-secretário do Audio-
visual do Ministério da Cultura, José
Álvaro Moisés, estima que o setor empre-
gue cerca de 1 milhão de pessoas no Bra-
sil hoje, incluindo atividades informais.
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Mais dados sobre o setor criativo no
Brasil estão reunidos em um estudo da
Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (Ompi) sobre a importância
econômica das atividades protegidas pe-
lo direito autoral no Mercosul e Chile.

O estudo aponta o segmento audiovi-
sual como mais importante no Brasil:
publicidade em tevê aberta e paga, assi-
naturas de tevê paga, gastos relaciona-
dos com vídeo e as bilheterias de cine-
ma geraram receitas de US$ 5 bilhões
em 1997. No ano 2000, o faturamento
com produção e venda de livros foi de
US$ 2 bilhões, mais que o dobro de 1990.

A balança comercial brasileira no se-
tor cultural era deficitária em US$
144,5 milhões em 2000 e, provavel-
mente, continua até hoje. "Somos gran-

da produção e do consumo de produtos
culturais em um mundo globalizado.

O conceito de indústria criativa, por
outro lado, apóia-se no princípio de que
a cultura foi democratizada pelas novas
tecnologias e não mais representa uma
criação isolada, mas um elemento em um
fluxo contínuo de informação. No entan-
to, ainda trata a criatividade como pro-
priedade particular, em contraposição ao
benefício coletivo do conhecimento e da
cultura defendido por movimentos co-
mo o Creative Commons, um sistema ba-
seado na internet que se propõe a "aju-
dar as pessoas a dedicarem seus traba-
lhos criativos ao domínio público".

A situação brasileira é um bom exem-
plo de que a democratização do setor
criativo beneficia as sociedades avança-

meio das quais as empresas que desti-
nam recursos a atividades culturais ob-
têm abatimento no Imposto de Renda.
Em 2003, o valor arrecadado pela Lei de
Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, al-
cançou R$ 415,25 milhões. Embora o va-
lor venha crescendo - o total foi de R$
207,8 milhões em 1997 e de R$ 340,8
milhões em 2002 -, o incentivo fiscal é
visto apenas como parte da solução para
transformar a cultura e a criatividade
em uma força de crescimento no Brasil.

Eustáquio Reis, economista do Ipea e
autor de um estudo sobre o setor audio-
visual, acredita que é preciso estimular
o consumo de produtos culturais. "O
consumo é que viabiliza a produção", diz
ele. Buainain acrescenta que não adian-

MÚSICA E TELEVISÃO. A pirataria ainda é problema para a indústria criativa no Brasil, onde a teledramaturgia reina absoluta

des importadores de direitos de autor",
diz o coordenador da parte brasileira
do estudo da Ompi, o economista da
Unicamp, Antônio Márcio Buainain.

Entram nessa conta os enlatados ameri-
canos que inundam nossa tevê, filmes
de Hollywood, videogames, livros, dis-
cos e um sem-número de produtos que
os brasileiros, pelo menos os de classe
média alta, se acostumaram a consumir.

Além da falta de números, a realidade
brasileira difere da dos países mais in-
dustrializados. A indústria fonográfica
aqui sofre mais com a pirataria do que
com os downloads pela internet e grande
parte dos produtores culturais atua na in-
formalidade. No Brasil, a discussão ainda
envolve o conceito de indústria cultural
e o perigo de homogeneização advindo
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das, onde a grande massa da população
tem acesso à internet, vai ao cinema re-
gularmente e pode comprar CDs nas lo-
jas em vez de recorrer ao camelô da es-
quina. Segundo Buainain, o problema
do setor no Brasil é a falta de "institucio-
nalidade" e de uma política clara de in-
centivo à produção de bens culturais.

O principal mecanismo em uso hoje
no Brasil para financiar os setores cul-
turais são as leis de incentivo fiscal, por

ta levar telas de projeção à periferia, mas
sim democratizar o acesso ao cinema
para que todos possam freqüentá-lo.

A opinião mais comum é que para
virar gente grande na área econômica
a cultura precisa se tornar prioridade
de Estado. "O problema brasileiro é que
as indústrias criativas não são vistas co-
mo parte da agenda de desenvolvimen-
to econômico", afirma Anna Jaguaribe.

O secretário de políticas culturais do
Ministério da Cultura, Paulo Miguez, diz
que o debate sobre as indústrias criativas
transcende a esfera da cultura, pois en-
volve o direito de propriedade intelectual
- tema que "acaba caindo nas mesas de
negociação da OMC, da Alca"-, mas ga-
rante que o ministério não fugirá ao cha-
mado. "Cabe a nós capitanear esse proces-
so e não vamos deixar isso passar", diz.
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