
A importância da economia da cultura
Levantamento feito no Rio de Janeiro demonstra que setor representa 3,8% do PIB local
ROBERTGALBRAITH

Quanto representa a cultura
na economia brasileira? Por in-
crível que pareça, não existem es-
tudos regulares sobre o assunto.
A última estimativa foi feita pelo
ex-ministro da cultura, Celso Fur-
tado, de 1996, que indicou que ela
representa 1% do PIB, ou, cerca
de R$ 19 bilhões em números
atuais. Nos Estados, o primeiro
levantamento foi realizado por
Luiz Carlos Prestes Filho, su-
perintendente da Economia da
Cultura da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico
do Rio de Janeiro. Segundo sua
pesquisa, que avaliou o período
entre 1995 e 1999, a cultura re-
presenta 3,8% do PIB fluminense,
cifra proporcionalmente equi-
valente à de países da Europa
Ocidental e dos Estados Unidos.
A segunda rodada do estudo, que
vai levantar números entre 2000
e 2005, já está em curso e deve
comprovar o importante papel
da publicidade em multiplicar
o valor de bens culturais. Nesta
entrevista, Prestes Filho lamenta
que o Governo Federal não tenha
um projeto sequer para analisar o
valor econômico da cultura.

Meio & Mensagem - - O que inspi-
rou o trabalho de tentar mapear a
participação da cu l tura no PIB?
Luiz Carlos Prestes Filho Em
1998, ao analisar a situação de
desenvolvimento econômico do
Estado do Rio de Janeiro, consta-
tamos que nenhuma política pú-
blica sobre a economia da cultura
era desenvolvida. Foi naquele ano
que formatamos uma proposta e
em 1999 começamos a trabalhar.
Falar em cultura como fator de
desenvolvimento econômico cria
uma situação de confronto com
a visão tradicional do Estado
brasileiro a respeito da questão.
Tanto no Ministério da Cultura
quanto nas secretarias estaduais
e municipais existe uma visão
na qual o Estado assume uma
posição de realizar atividade de
manutenção de teatros, salas
de concerto, cinemas, museus,
bibliotecas, acervos e coleções.
Ele se sente responsável por essa
tarefa e realiza políticas culturais
muito direcionadas. Por um lado,
apoia atividades ligadas à cultura
popular, como folclore e festas,
e por outro incentiva segmentos
de cultura mais erudita, como
óperas, bales, literatura. O seu
relacionamento com a cultura se
concentra nessas duas frentes,
que estão fora do mercado, com
apoios e subsídios. Ou seja, pre-
valece a visão de que o Estado
não pode entrar na área de mer-

cado. No mundo em que vivemos
hoje, essa visão tradicional cadu-
cou. Em 1998 entendemos que
teríamos de macrodimensionar
o papel da cultura, para o nosso
desenvolvimento econômico.
Propusemos e realizamos a nossa
pesquisa entre 1999 e 2000. Es-
tamos em 2006 e nem um outro
Estado brasileiro realizou traba-
lho semelhante porque a máquina
não foi feita para isso.

M&M — Como foi o trabalho de
pesquisa para levantar as infor-
mações?
Prestes Filho — Fizemos um
levantamento preliminar para

M&M — Quais foram as princi-
pais conclusões tiradas desses
números?
Prestes Filho - Verificamos um
fato surpreendente. A economia
da cultura está o tempo todo em
ascensão, nunca cai e sempre
vai contribuir com 3,8% na for-
mação do PIB do Estado do Rio
de Janeiro, gerando em torno de
R$ 5,1 bilhões anuais no período.
Só para ter uma idéia, a pesquisa
de Celso Furtado apontou que a
cultura representa para o País
1% de todas suas riquezas, ou
seja, aproximadamente R$ 10
bilhões por ano. Olhando esses
números, dá para pensar que há

isso o Estado precisa fazer sua
reforma. É preciso repensar as
estruturas da cultura no Brasil.
É inadmissível que o Ministério
da Cultura não tenha hoje um
departamento para estudar
a economia da cultura, que
acompanhe as atividades em-
presariais do setor realizadas
no País para poder planejar e
oferecer alternativas e supor-
te. Essas informações também
ajudam a interligar o Conselho
Nacional de Política Fazendá-
ria com importantes setores,
como os de televisão, cinema,
espetáculos, editorial, e indús-
trias gráfica e fonográfica.

Prestes Filho: "A publicidade tem um grande papel na economia da cultura"

determinar as fontes da eco-
nomia da cultura. A professora
Heloísa Buarque de Holanda,
do Centro de Estudos da Cul-
tura Contemporânea da UFRJ,
foi contratada pelo Estado do
Rio para dirigir esse trabalho. O
Rio de Janeiro é o maior centro
científico e tecnológico do País,
com a maior concentração de
universidade públicas e privadas
de todas as cidades brasileiras,
mas sabíamos que não encon-
traríamos essas informações na
academia porque não há centros
de pesquisa para o tema no Bra-
sil. Então resolvemos caminhar
para dentro do Estado e fomos
para a Secretaria de Fazenda do
Estado e do Município do Rio
de Janeiro. Através dos catálo-
gos de atividades econômicas,
conseguimos identificar todos
os códigos tributários relativos
a atividades que tenham a ver
com cultura. Com base em cada
código, levantamos quanto que
cada atividade gerou de recursos
no período entre 1995 e 1999.

algum erro. Se o Rio estima que
tem R$ 5,1 bilhões e o Governo
Federal, R$ 10 bilhões, isso só
pode significar que é preciso se
pesquisar mais. Demonstra que
a cultura no Rio tem uma força
grande, mas é necessário tam-
bém saber quanto ela gera em
São Paulo, Minas Gerais, Paraná,
Mato Grosso, Rio Grande do Sul.
É preciso começar a pensar no
Brasil como um todo.

M&M — Q u a i s podem ser os be-
nefícios da mensuração do PIB da
cultura para políticas de Estado?
Prestes Filho — O Brasil nos
anos 60 e 70 deixou de ser um
país apenas agrícola e indus-
trial para se tornar muito im-
portante na área de serviços.
Se nessa época os serviços
eqüivaliam a 10% do PIB do
Estado do Rio, hoje represen-
tam cerca de 70%. A realida-
de mudou, mas a legislação
tributária não. A maneira de
lermos as informações tribu-
tárias também não mudou, por

M&M — Em comparação com ou-
tros países, o que se pode dizer
sobre a cifra da cultura nrj PIB do
Riode Janeiro?
Prestes Filho - - No mesmo perío-
do em que constatamos os 3,8%
de participação da cultura no PIB
do Rio, verificamos que ela foi
responsável por 4% nos EUA e na
Inglaterra; por 3,5% na França; e
3% na Espanha. Se compararmos
a renda média do público ame-
ricano com o carioca, estamos
falando de um Estado onde o
cidadão tem fome de cultura. Ele
deixa de comprar um sapato, uma
camisa ou realizar uma obra em
casa para consumir um produto
cultural. Falamos então de uma
vocação do cidadão carioca, o
que a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico reconhece.
Amadurecemos do ponto de vista
conceituai para algumas questões
importantes.

M&M — Seria possível fazer uma
estimativa do PIB da cultura dos
principais Estados brasileiros?

Prestes Filho — A nossa missão
\

é evitar chutes, e eu não tenho
base de dados para fazer leituras
dos demais Estados. Além disso,
vamos encontrar dificuldades,
por exemplo, em São Paulo, que
tem o maior parque industrial do
País. Com certeza, a economia
da cultura lá não vai ter o mesmo
peso que no Rio, onde é o sexto
fator de desenvolvimento econô-
mico. Pode ser que do ponto de
vista de movimento financeiro
seja mais alto em São Paulo,
mas na importância do PIB do
Estado seja menor. Os grandes
estudiosos da economia da cul-
tura dizem, no entanto, que se
forem levantados os números
oficiais através de fontes segu-
ras é possível dobrar o número
porque a informalidade do setor
é muito grande. Não falo nem de
pirataria, que é crime, mas só de
atividades informais.

M&M —Como a publ ic idade contri-
bui para a indústria cultural?
Prestes Fi lho — Não dá para
falar de TV aberta, fechada,
rádio, telefonia, internet, ci-
nema, home video, música,
industria gráfica e editorial sem
publicidade. Eu incluo toda a
publicidade e promoções fei-
tas em torno de livros, óperas,
espetáculos de bale, filmes,
vídeos, DVDs e CDs. Para nós,
ela tem uma influência direta
na promoção desses bens e
programas culturais. Na nossa
pesquisa, a publicidade de pro-
dutos culturais tem um papel
gigantesco no PIB da cultura
do Rio, quase uma quinta parte.
Esses números são importantes,
mas precisamos de mais tempo
e perspectivas para conceitu-
ar mais esse campo. Quando
acontecem os encontros de
distribuidores e exibidores de
cinema, os primeiros mostram
os filmes disponíveis para os
próximos meses e também as
verbas de publicidade neces-
sárias para sua divulgação. Ao
exibidor, não importa apenas
que o filme venha a ter 300 có-
pias, mas que haverá campanha
simultânea em todos os Estados
na televisão, nos jornais, nas re-
vistas e toda uma programação
na mídia. O principal retorno
do filme, não será a bilheteria,
mas sim os licenciamentos. Essa
visão de produto cultural ainda
não temos. Ou seja, não adianta
lançar um grande filme ou pro-
duto cultural sem um trabalho
direto com a publicidade. Esta
tem, sem dúvida, um grande
papel na economia da cultura.
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