
Cultura que dá lucro
O investimento nas indústrias culturais tem se mostrado muito
rentável e no mundo já movimenta mais de US$ 800 bilhões

Por   ALEXANDRE    STAUT

A
s incertezas histriônicas da
economia e da política na-
cionais abalam os dois ali-
cerces sobre os quais a in-

dústria criativa se apoia: o cultural, ao
minar a auto-estima da sociedade e re-
forçar o clima de conformismo; e o co-
mercial, já que os escândalos políticos
acabam ofuscando a imagem do Brasil
no exterior. Essa análise feita pela econo-
mista Ana Carla Fonseca Reis, especia-
lista em economia da cultura. Por isso,
para ela, desenvolver um exercício de
futurologia sobre a economia cultural
brasileira é uma ousadia.

A economista diz acreditar que o Bra-
sil continuará valendo-se de estatísticas
divulgadas em 1995, contando que o PIB
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da cultura representava quase 1% do PIB
nacional."Pouco mudou nestes dez anos
no setor da economia cultural", diz. E
Ana Carla prevê que pouco mudará nos
próximos anos. As indústrias criativas
continuarão tendo grandes dificuldades
de acesso a financiamento, já que o setor
financeiro tradicional de modo geral não
se baseia em modelos de investimento
desenvolvidos para ativos tão intangí-
veis, como geração de propriedade inte-
lectual, renome de um cineasta ou su-
cesso estimado de uma obra literária.

"As leis federais de incentivo à cultu-
ra manterão inalterada a atual lógica
perversa de 'Robin Hood' às avessas, se-
gundo a qual benefícios privados são
exclusivamente custeados pelo erário
público", acrescenta a economista.

As pastas públicas devem continuar
trabalhando de modo estanque. A polí-
tica federal de cultura deve permanecer
desvinculada das políticas estaduais, que
por sua vez não são articuladas com as
políticas municipais.

Em suma, a cultura será vista ama-
nhã como o é hoje: a bela cerejinha do
bolo: enfeita e é boa, mas não é priori-
tária na agenda de um país com tantas
carências econômicas e sociais.

Mas a economista não é tão apocalíp-
tica assim. Para ela, ainda é possível mu-
dar o marasmo que tomou conta da cul-
tural nacional. "Podemos aproveitar o
abalo atual para jogar por terra alguns
paradigmas persistentes e propor uma
nova visão de cultura como motor de
desenvolvimento econômico".
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Dois exemplos nos
permitem acreditar na
viabilidade desse cená-
rio mais, digamos as-
sim, substancioso do
que uma mera cereja.
O primeiro deles, que
se desenrolou na arena
internacional, com a
aprovação, anunciada
no dia 18 de outubro,
da Convenção sobre a
Proteção e a Promoção
da Diversidade das Ex-
pressões Culturais.

"Mais do que um
instrumento formal, a
convenção valida glo-
balmente o reconheci-
mento do aspecto dual
dos produtos e serviços
culturais, que trazem
ao mesmo tempo valor
comercial e valor sim-
bólico", diz Ana Carla.

O segundo exemplo
congrega em si uma vontade interna-
cional. Trata-se da criação do Centro
Internacional da Economia Criativa, em
Salvador, prometida pelo Ministério da
Cultura para o início de 2006. Se a pro-
posta for levada a termo, a instituição
trará ao Brasil a discussão da transver-
salidade da cultura. "O tom do debate
segue o diapasão da experiência do Rei-
no Unido. Lá, em 1997, o governo tra-
balhista procedeu a uma análise pro-
funda de diferentes setores da econo-
mia, buscando identificar aqueles com
maior potencial de desenvolvimento.
Para espanto de muitos, as conclusões
do estudo indicaram as indústrias cria-
tivas como prioritárias: New Labour,
New Britain. Ao redor desse mote uni-
ram-se todas as pastas e esferas gover-
namentais, amalgamando a política cul-
tural à econômica, à de desenvolvimen-
to, à de turismo, à de educação e assim
por diante. Dessa força-tarefa resulta-
ram uma estratégia e um programa de

O museu Guggenheim, em Bilbao, foi
um dos pilares para a recuperação

da economia dessa região da Espanha

ações articuladas e consistentes", diz.
Em 2001, as indústrias criativas par-

ticipavam do PIB do país com 8,2%. Um
setor que cresceu uma média de 8% ao
ano. Os números relativos às exporta-
ções (£ 11,4 bilhões, em 2001) e aos pos-
tos de trabalho no setor (1,9 milhão, em
junho de 2002), são igualmente crescen-
te — especialmente porque explicitam a
importância das pequenas empresas:
95% das empresas da economia criativa
no Reino Unido tem até 10 funcioná-
rios. Os dados fazem parte dos estudos
inseridos no livro de Ana Carla, "Eco-
nomia da Cultura — a Cultura como
Protagonista do Desenvolvimento Eco-
nômico" (no prelo).

Mas, se cultura é um setor altamen-
te lucrativo por que ainda é vista no
País apenas como a"cerejinha" dispen-

sável do bolo? Para se ter uma idéia do
montante que se movimenta neste
meio, os rendimentos mundiais passa-
ram de US$ 95 bilhões em 1980 para
mais de US$ 380 bilhões em 1998. Da-
dos recentes da Organização Mundial
do Comércio (OMC) confirmam que
este número duplicou nos primeiros
três anos do século XXI.

No Brasil, em 2003, o meio edito-
rial faturou R$ 2,18 bilhões, ou seja,
320 milhões de livros vendidos; a in-
dústria cinematográfica nacional, R$
530 milhões, o que representa 90 mi-
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Ihões de espectadores; e o meio fono-
gráfico rendeu R$ l bilhão, isso quer
dizer que 80 milhões de CDs foram
vendidos nesse ano. Já que quando se
fala em cultura, inclui-se também o
entretenimento, é necessário citar a
quantia de bilhões que a televisão na-
cional arrecada. A Globo, a maior re-
de de TV do País, tem um faturamen-
to anual na casa de US$ l bilhão por
ano. O SBT, US$ 182 milhões.

Em seu livro, Ana Carla enfoca a for-
ma de se fazer da cultura de um povo a
protagonista de seu desenvolvimento

econômico-social. "Investimentos fei-
tos no setor geram efeitos positivos na
economia. Esses investimentos são su-
periores ao montante investido e aos
gerados em áreas tradicionais. Pode-
mos atestar esses dados por meio do
multiplicador econômico e também
das externalidades positivas".

Os setores encarados como pilares
para investimentos em cultura são o tu-
rismo cultural, fincado em patrimônio
cultural. Cases de sucesso podem ser
vistos em países como França, Itália e
Espanha; na indústria cultural (onde os
Estados Unidos saíram à frente, no pós-
guerra e em indústrias criativas, no qual
o Reino Unido e a Áustria vêm fincan-
do sua bandeira de desenvolvimento.

Em Viena, em 2004, um programa
para promover indústrias criativas da
Austrian Society for Cultural Econo-
mics and Policy Studies teve como fo-
co principal a economia da cultura.
Mais de 100 mil pessoas em Viena são
empregadas nessa área, ou seja, 14% da
força de trabalho na capital austríaca
trabalham no setor.

Na Espanha, para se citar um único

Ana Carla: indústria
criativa continuará com
dificuldades de acesso a
financiamento

exemplo, a construção do
Museu Guggenheim, em
Bilbao, foi um dos oito pila-
res identificados pelo país
Basco para a recuperação da
economia da região, afetada
pela decadência da zona
portuária. Esse museu mo-
vimenta 184 milhões de eu-
ros. Ana Carla diz que esses
são exemplos a serem segui-
dos aqui no Brasil.

A pesquisa que fez tam-
bém aborda leis de incenti-
vo, que têm aproximado
empresas nacionais do setor
cultural. Ela diz que nos úl-

timos anos, paradigmas enferrujados
entre ambos (cultura e indústrias) têm
sido quebrados. Ela acrescenta: "Toda-
via, da mesma forma como na grande
maioria das leis brasileiras, não há par-
ceria entre os setores público e priva-
do. Tanto na Lei Rouanet quanto na do
Audiovisual, o risco e o dinheiro gasto
são integralmente públicos e os benefí-
cios exclusivamente privados".

Um case de sucesso que pode ser
citado é o da Petrobras, uma das em-
presas entrevistadas por Ana Carla
para elaboração de seu livro "Marke-
ting Cultural e Financiamento da
Cultura", publicado pela editora
Thomson Learning, em 2002. A es-
tatal do petróleo acaba de divulgar
que o impacto direto dos investimen-
tos em cultura feitos no ano passado
influenciaram diretamente no bot-
tom-line da empresa.

Uma das pesquisas de maior im-
pacto no País e que pode ajudar a mu-
dar paradigmas sobre o tema cultu-
ra/dinheiro foi a realizada pela Fun-
dação João Pinheiro, em 1998. O re-
sultado mostra que a produção cul-
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Proteção da Cultura Nacional
Nos Estados Unidos, os bens cultu-

rais são forças motrizes que fazem do

país o império que é. Segundo dados

da Organização das Nações Unidas pa-

ra a Educação, a Ciência e a Cultura

(Unesco), esta indústria é das que mais

movimenta dinheiro no país. Os núme-

ros são astronômicos. No ano de 2001,

a indústria cinematográfica americana

rendeu US$ 8,35 bilhões; a fonográfi-

ca, US$ 762,6 milhões e peças da

Broadway, US$ 373,1 milhões.

"Cultura em geral é um setor alta-

mente lucrativo. Como envolve muito di-

nheiro, passou a ser a pauta do dia ao re-

dor do mundo. As majors cinematográ-

ficas americanas, por exemplo, são tra-

tadas como questão de Estado pela Ca-

sa Branca", diz Leonardo Brant, presi-

dente do Instituto Nacional de Diversida-

de Cultural e vice-presidente do Interna-

cional Network for Cultural Diversity.

Se pensarmos no cenário mundial,

cerca de quatro quintos do fluxo bilioná-

rio produzido pela cultura têm origem em

um restrito grupo de 13 países. Entre a eli-

te mundial cultural que dita o que deve ser

consumido em matéria de artes e entrete-

nimento ao redor do planeta, encontram-se

empresários dos estúdios de cinema de

Hollywood e de Bollywood, a empresa com

sede em Bombaim que concentra a produ-

ção cinematográfica indiana.

Filmes produzidos nos EUA são vistos

por 2,6 bilhões de pessoas por ano. Os in-

dianos, por 3,6 bilhões. Só no comércio au-

diovisual com a União Européia, os Estados

Unidos tiveram um execedente de US$ 8,1

bilhões no começo deste século.

Estes dados foram inseridos no relató-

rio sobre o desenvolvimento humano publi-

cado pelo Programa das Nações Unidas pa-

ra o Desenvolvimento que teve como tema

"A Liberdade Cultural no Mundo Diversifi-

cado". O resultado desta pesquisa será ob-

jeto de convenção a ser homologada pela

Unesco em outubro.

"No ambiente favorável para a desregu-

lação de troca de bens simbólicos no

mundo é como se a cultura fosse tra-

tada como maçãs, produtos da indús-

tria automobilística ou softwares pela

Organização uundial do Comércio

(OMC)", diz Brant.

O pesquisador diz que assim como

é difícil definir o significado da palavra

cultura, por toda a carga social e histó-

rica que o termo traz, é mais difícil ain-

da definir o espaço que cabe à cultura

em termos econômicos.

"Por este motivo é preciso preservar

a cultura nacional para que ela não se-

ja engolida pela americana. O impacto

da cultura tratada como mercadoria, co-

mo a OMC costuma fazer, pode anular

manifestações culturais de nações, po-

vos e etnias, sua originalidade, espon-

taneidade, seu caráter identitário e sim-

bólico. No caso do Brasil, por exemplo,

pode afetar do Maracatu à produção de

potes de barro da mais escondida co-

munidade indígena.

tural brasileira movimentou cerca de
R$ 6,5 bilhões em 1997. Ainda nesse
relatório, é possível perceber que pa-
ra cada milhão de real gasto em cultu-
ra, o País gera 160 postos de trabalho
diretos e indiretos. f

A pesquisa revela ainda que, no
mesmo período, havia 510 mil pes-
soas empregadas na produção cultu-
ral nacional. Isso representa um con-
tingente 90% maior que pessoas que
trabalham nas atividades de fabrica-
ção de equipamentos e material elé-
trico e eletrônico; 53% superior ao
da indústria automobilística e de au-
topeças; e 78% superior ao de empre-
gados em serviços industriais de uti-
lidade pública (energia elétrica, dis-
tribuição de água e esgoto e equipa-
mentos sanitários). Em Viena, 14% da força de trabalho atua no setor cultural da capital austríaca
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