


C aminhar pelas ruas de Porto Alegre com o olhar atento

às características culturais e históricas da cidade pode

surpreender turistas e até moradores. Por trás de even-

tos tradicionais como o Brique da Redenção estão muito mais do

que meras curiosidades. A feira de artesanato mais famosa da

cidade representa; um mercado crescente na economia criativa.

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado brasileiro interessa-

do em conhecer e explorar o segmento do artesanato e se

mantém sempre à frente das políticas públicas nacionais para o

setor. Segundo dados da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação

Social (FGTAS), o Programa Gaúcho do Artesanato tem mais de 67

mil artesãos cadastrados, que trabalham com isenção total de

ICMS e podem emitir nota fiscal na comercialização de seus

produtos com o mercado varejista sem a necessidade de se

constituir como empresa.

Em média, um artesão arrecada de R$ 750 a R.$ 900 por

mês, o que totaliza mais de R$ 603 milhões ao ano no âmbito do

programa. Mesmo sem pagar ICMS, gera um recolhimento de

mais de R$ 102 milhões ao ano na aquisição de matéria-prima e

na subsistência. "Como o dinheiro que o artesão arrecada vem,

em grande parte, de outros Estados e países, o que entra nas

empresas e nos cofres públicos por meio de seu trabalho gera

arrecadação de dinheiro novo", explica a jornalista especializada

em marketing Vanja Moreira, da FGTAS.

Por englobar variados níveis culturais e sociais, o artesa-

nato representa uma das maiores fontes de renda perma-

nente, capaz de gerar trabalho para três pessoas em média

por família de artesãos. Alguns cálculos revelam que no Brasil

o índice de contribuição da atividade na formação do PIB seja

de 2,8%. Presidente do sindicato da categoria no Rio Grande do

Sul, Sérgio de Freitas Silva ressalta que a atividade pode ter um

papel na transformação e desenvolvimento do país. "Sob o

ponto de vista estratégico, o artesanato contribui de forma

relevante para a inserção de profissionais no mercado mun-

dial competitivo e globalizado", expõe.

Um fator que impulsiona a atividade é a característica de

representar culturalmente uma região, um dos eixos da indús-

tria do turismo. Quando bem orientado, o artesanato expres-

sa a identidade de um povo, seus valores, crenças, etnias e

até matérias-primas existentes no local, como vegetação e

solo. "Nós estimamos que o artesanato é uma das atividades

que mais colaboram com o desenvolvimento socioeconômico

das comunidades, assim como contribui com riquezas para c

Estado porque, em meio ao mundo globalizado, produtos dife-

renciados distinguem quem os consome. Nesse sentido, o arte-

sanato cresce associado ao turismo", garante Vanja.

Diferentemente do que se imagina num primeiro momento,

o mercado de artesanato apresenta uma extensa cadeia pro-

dutiva que beneficia setores envolvidos com a venda de emba-

lagem, divulgação, segurança, limpeza, montagem de estruturas

e até cartões de visita. Estruturado em duas modalidades, deco-

rativo e utilitário, o artesanato é classificado em sete seções de

acordo com o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), vinculado

ao Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior:

conceitos básicos, tipologias, classificação, características, pro-

dutos, técnicas de produção artesanal e matéria-prima.

O mercado envolve diferentes técnicas e áreas como a

tecelagem, a cerâmica, as tramas com fibras vegetais, vime e

juta, o artesanato regional, com trançados e selarias, e o

artesanato urbano em couro, que abrange de chinelos e bo-

tas a bolsas, cintos e carteiras. Por trás de uma peça de arte-

sanato, muitas vezes está um trabalho de pesquisa de merca-

do e de resgate cultural. "O profissional que trabalha com as

organizações sociais em geral busca resgatar urna tradição,

tem uma visão ideológica, valoriza o processo e passa para a

sociedade a importância da produção", comenta Silva.

Vanja, que também é coordenadora do Grupo de Trabalho

Planejamento Estratégico do Programa de Artesanato Brasileiro

para 2009, desaca uma característica cada vez mais presente

no mercado de artesanato: o design. Com o surgimento do Arte-

sanato Verde, voltado para o aproveitamento de resíduos indus-

triais, e o desenvolvimento de componentes para a indústria da

moda, o design figura como urna ferramenta cada vez mais ne-

cessária. "Onde entra a orientação do design, o artesanato cres-

ce e ganha visibilidade, mas a técnica deve ser introduzida com

muito cuidado para não alterar as características do segmento.

É preciso capacitação, pois nenhum designer pode atuar com os

artesãos se não dominar iconografia, por exemplo", assegura a

especialista.

Mercado, usabilidade, limite tecnológico, funcionalidade,

estética e custo. Com muitas subdivisões, o design tem nesses

aspectos seus principais ingredientes. Voltada para empresas

de todos os segmentos, a atividade tem uma ampla variedade

de mercados. Rubem Pechansky, diretor de desenvolvimento e

negócios da Hypervisual, voltada para empresas de Tecnologia

da Informação, comenta que ainda há muita confusão em rela-

ção ao design - a principal das quais ainda é a de apresentar

o designer como mero embelezador de produtos. "O designer

trata da estética mais como uma conseqüência do que como

prioridade, salvo onde beleza é fundamental. O profissional faz

mais do que embelezar o produto: ele trabalha na essência",

esclarece Pechansky.

A cadeia produtiva do design, que também faz parte da

economia da criatividade, é extensa na medida em que atende

a todo o universo empresarial e apresenta três ramificações de

atividade. O design gráfico engloba embalagens, sinalização

externa, material impresso e identidade coorporativa e de

produto. Esse último item configura a segunda categoria,

design de produto, que integra todos os resultados físicos

da atividade que de alguma forma chegam ao consumidor,

como calcados, aparelhos eletrônicos, indústria moveleira e

até meios de transportes.*-
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Já o design digital une as duas modalidades anterio-

res e é usado na interface de produtos digitais, com apli-

cação em softwares, produtos como um telefone celular

e soluções em ambiente web, principalmente. "Um bom

designer de web projeta não só a imagem, mas o produto

todo. Concebe junto com o cliente a forma mais fácil de se

relacionar com o consumidor final e o que expor do servi-

ço", analisa Pechansky. Empresas de telefonia, portais de

internet, bancos e o governo formam a imensa demanda

por desígn digital. Pechansky acredita que o Estado parti-

cipe com uma fatia de 10% do mercado nacional de design

e prevê crescimento no campo de atuação para os próxi-

mos anos. "Os empresários começaram a perceber a im-

portância estratégica da atividade", afirma.

interligado às atividades de design, o mercado de

software constrói sua teia de serviços voltados para

tecnologias convergentes, inclusive jogos. Mais do que

interfaces para desktops, a atividade também se volta para

plataformas móveis como modernos aparelhos de celular

com câmera digital integrada, internet, vídeo e músicas no

formato mp3.

Os dispositivos móveis têm nos jovens grande parte de

seus consumidores e, por isso, apresentam uma relação

direta com a cultura pop. "O celular é o destaque dessa

plataforma pelas opções multimídia e pela velocidade,

oportunizando o que chamamos de convergência", define

Pechansfcy. Com sites de relacionamento, programas de

conversação via internet como o MSN e celulares que en-

viam mensagens, o mercado de softwares tem influência

até na língua. "A forma digital entra na nossa cultura com

um novo modelo de interação e resulta em novas palavras,

como googlar", percebe Rafael Krug, diretor da empresa

especializada em testes de software Zero Defect.

NO cenário de jogos eletrônicos, Rafael vê a possibili-

dade de conexão com diferentes culturas. "O game permi-

te a entrada em um mundo virtual, a imersão em um deter-

minado contexto. Aprendi inglês mais nos jogos do que na

escola", conta, bem-humorado. O sócio-gerente do Studio

Clio, Otávio Marshall, aponta três perspectivas culturais

trazidas pelos softwares. "O site informa as atividades pro-

movidas e possibilita a compra de produtos de arte e publi-

cações, além de permitir a produção de um livro por meio

de um b!og", enumera Marshall. "Um aplicativo de

macromídia flash disponibiliza acesso direto a um banco de

imagens usado nas aulas. E temos ainda a produção de

conteúdo em podcast de áudio e vídeo", complementa o

diretor do Studio Clio.

O mercado de software apresenta crescimento acele-
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rado nos últimos anos, em boa parte graças à tendência de

terceirização de grandes empresas, especialmente indús-

trias e bancos. A demanda desse segmento envolve bem

mais do que programa para computadores. Incluem-se aí os

serviços que esses produtos geram - principalmente

implementação e treinamento.

Alimentado por quase 8 mil empresas de desenvolvimen-

to, produção, distribuição e prestação de serviço, o mercado

brasileiro de sofware é dominado por pequenos empreen-

dedores. As micro e pequenas empresas representam 94%

desse universo.

Professor do Núcleo de Desenvolvimento e inovação do

Senac Informática, Marcos Vinicios Marques reíorça a impor-

tância das ferramentas de TI em época de crise para que as

empresas minimizem custos, melhorem a produtividade,

otimizem o fluxo de caixa e fidelizem seus clientes. A constru-

ção de soluções adequadas ás necessidades dos clientes exi-

ge que o profissional vá além do desenvolvimento de software

e conheça também os aspectos culturais e gerais da região

em que a empresa atua. "Para um produto de sucesso não è

suficiente que a equipe se prenda a detalhes técnicos. É pre-

ciso entender a realidade local, cultural e histórica, as peculia-

ridades da comunidade", sustenta.

Seguindo a mesma linha de perspectiva de crescimento

está o mercado da moda. Apenas na cadeia têxtil e de

confecção nacional, o número de empregos formais au-

mentou 2,06% de julho de 2007 ao mesmo período de

2008. A produção física industrial, conforme dados da Asso-

ciação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abít),

cresceu 16%, somando-se os setores de transformação,

têxtil e de vestuário e acessórios.

No Estado, essa tendência se revela visível com o desen-

volvimento de setor na Grande Porto Alegre e expansão de

algumas empresas de confecção na região de Sarandi e

Erechim, região norte do Rio Grande do Sul. O surgimento de

novos cursos de moda também robustece o setor. O ensino

superior è responsável por inserir o aluno no universo da moda,

que tem um ciclo diferenciado, pois muda de forma constante

e lança várias coleções ao longo do ano para atender a uma

macrotendência e a um permanente desejo de inovação. "O

papel fundamental é dar um embasamento forte para a com-

preensão das dimensões do mercado", completa Carlos Ramiro,

coordenador do curso de Design de Moda do Centro Universi-

tário Metodista, do IPA.

A cadeia que envolve a moda é urna das mais longas

da chamada economia criativa - vai da matéria-prima ao

ponto-de-venda. Passa também por pesquisa de tendên-

cias e mercado, produção com costureiras, estilistas, equipe

de criação, gerenciamento de marketing, comunicação e divul-

gação, desfiles, distribuição do produto e até vitrinistas para

apresentação do produto no destino final. Isso sem contar

logística e transporte.

Se computados os negócios realizados em empresas

formalmente estabelecidas, a atividade tem a maior partici-

pação no mercado da economia criativa, junto com o design

da indústria moveleira. A crescente necessidade de profissio-

nais com formação específica é outro indicativo do crescimen-

to da atividade. "É preciso entender toda a cadeia produtiva

para desenvolver o trabalho de moda, pois o mercado é

bem mais abrangente que o de confecção e vestuário",

analisa Carlos Ramiro. A coordenadora e professora do

curso de Especialização em Moda, Criatividade e Inovação

da Faculdade Senac, Débora Elman, alerta para a necessi-

dade de qualificação constante. "As indústrias do Estado

têm de se cercar de profissionais com urna visão maior de

mercado para poder competir", aponta.

Além dos valores de mercado, a moda traduz valores

simbólicos ao representar de continentes a ruas, refletindo

diferentes povos, culturas, histórias, comportamentos, grupos

sociais, sexualidade, memória, subjetividade. "A moda cada

vez mais vem sendo percebida corno uma forma de expres-

são complexa, cujos sistemas simbólicos estão inseridos nos

produtos", sustenta Carlos Ramiro.H
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