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A maior gravadora do Brasil lança em torno de 14 CDs de música brasileira por ano. Mas, no 
Pará, uma música que combina tecno e a temática brega, a chamada tecnobrega, construiu 
uma economia própria que lança uma média de 400 CDs por ano. A produção tecnobrega é 
vendida 100% por camelôs, e os artistas que produzem essas músicas ganham dinheiro não 
com a venda desses CDs, mas com a realização de shows. São, em média, 12 shows por mês, 
que garantem uma renda, por evento, de R$ 2,2 mil. Parece pouco. Não é. O salário médio no 
Pará é de R$ 700. 
 
Os números do tecnobrega são de um estudo do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do 
Rio e foram lembrados, ontem, durante a rodada de debates do seminário "Economia Criativa: 
Visão de Futuro", realizado pelo IN-MOD (Instituto Nacional de Moda e Design), pela São Paulo 
Fashion Week e pelo Valor. 
 
O exemplo foi citado por Lala Deheinzelin, assessora internacional em economia criativa e 
membro do Conselho do IN-MOD. Ela usou o tecnobrega para ilustrar como a economia 
criativa não precisa de uma lei de patentes para prosperar. Para Lala, há várias formas e 
moedas para se remunerar uma ideia. No exemplo acima, afirma, os camelôs "pagam" os 
artistas com visibilidade. 
 
Lala afirma, em resumo, que a economia antiga era baseada no produto; a nova, é baseada no 
processo. Na antiga, as matérias-primas eram finitas. Na nova, os recursos são a criatividade, 
o conhecimento e a cultura, que não só não se esgotam, como tem o poder de se multiplicar 
pelo uso. A antiga era organizada em torno dos ativos tangíveis; a nova tem seu dinamismo 
ditado pelos ativos intangíveis, que hoje já respondem, em média, por 75% do valor de um 
produto ou de uma empresa. 
 
"Vamos pagar os chineses pelo papel, pela pólvora, pelo macarrão?", questiona. A pergunta foi 
uma espécie de provocação criativa, já que a lei de patentes acabou sendo o tema que mais 
acirrou o debate, organizado para que cada debatedor representasse ou revelasse uma nova 
nuance da economia criativa.  
 
Fernando Reinach, diretor de novos negócios da Votorantim, disse não entender como a 
economia criativa pode prosperar, e mudar a face econômica do planeta no século 21, sem 
que se remunerem as ideias. "Se você considera que a ideia deve ser remunerada, você é a 
favor de uma lei de patentes", observou. 
 
Para ele, não é propriamente nova a descoberta de que uma ideia pode virar riqueza. Também 
não é propriamente novo que o capital que financia ideias que podem virar riqueza é de 
altíssimo risco, "porque o fracasso é regra". No período das grandes navegações, de cada dez 
caravelas que partiam, sete naufragavam, duas mal se pagavam e apenas uma transformava 
uma proposição - a de que o mundo era redondo - em uma revolução econômica. O que há de 
novo não é, enfim, que ideias virem negócios e riqueza. Mas que, por conta dos avanços 
tecnológicos, é possível separar a ideia do objeto físico em que ela se materializa. Essa 
separação cria um novo desafio, ele acredita. 
 
"Não é possível separar o teto da Capela Sistina da obra de Michelangelo", argumenta. Na 
prática, essa impossibilidade permitia que quando se comprava um produto, uma coca, por 
exemplo, parcela do valor pago correspondesse à ideia e parcela ao preço gasto para se 
comprar as matérias-primas e se fabricar o produto. Mas, agora, é possível distinguir a música 
do disco (a ideia do objeto), é possível digitalizá-la e, no limite, quem teve a ideia só terá 
capacidade para vendê-la uma única vez. O resto serão cópias. Assim, no fundo, a indagação 
de Reinach é: que estímulo existe para criar se a ideia pode não ser corretamente 
remunerada? A lei de patente faz isso, na sua avaliação. Ela é um acordo social que, a 
princípio, reduz a possibilidade de cópias para que o investimento feito na concretização 
daquela ideia possa ser remunerado. E isso se expressa em tempo de patente, como os que 



existem para os remédios, por exemplo. "A discussão de quanto tempo é necessário, se 20 
anos ou meia hora, é uma outra coisa." 
 
Mas há que haver limites, pondera Rodrigo Loures, presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná. "Para certas questões, como a própria saúde, deve haver limites, inclusive 
ético, para a concessão de patentes." 
 
E aqui entram as tais das nuances da economia criativa que o debate quis abarcar. Coube a 
Loures a tarefa de frisar a importância da gestão. Inspirado nas ideias do chileno Humberto 
Maturana, o empresário contou a experiência de reinventar uma empresa (Nutrimental) - que 
fornecia merenda escolar ao governo federal e, com o envolvimento de todos os seus 
colaboradores, conseguiu reinventar seu negócio e focar o mercado de consumo -, e uma 
instituição, a própria federação das indústrias do Paraná. Empresa e federação passaram a ser 
vistas como sistemas vivos, que exigem raciocínio sistêmico, capaz de examinar as relações 
dinâmicas entre as partes. 
 
Já Sakina M´sa, estilista sul-africana radicada na França, mostrou, com o exemplo de seu 
trabalho, o papel da inclusão e cooperação. Para ela, economia criativa significa recursos 
humanos. Suas costureiras, de bairros pobres, trocam criatividade por acesso à cultura, livros, 
entradas em museus. Ela ensina a pescar, como ressalta. Inclusive no Brasil, no projeto 
Estrela Nova, desenvolvido em uma comunidade na Zona Sul paulistana. 
 
A diretora da escola de administração da FGV de São Paulo, Maria Tereza Fleury, falou do 
papel da educação. Lembrou que, se o Brasil foi descoberto por caravelas, logo depois vieram 
as capitanias hereditárias e a burocracia estatal. Agora, a escola está se reinventando, na 
esteira do empreendedorismo.  
 
Coube a Lídia Goldenstein, economista, consultora e membro do conselho do IN-MOD, mostrar 
o papel macroeconômico que caberá à economia criativa. E ele é, para ela, estratégico. Nos 
marcos atuais, de uma economia aberta, os investimentos na economia criativa são o carro-
chefe de uma política de desenvolvimento capaz de manter a inserção internacional positiva do 
país. Afinal, a crise já demonstrou que, apesar da China, as commodities têm ciclos de preços 
que afetam o crescimento.  
 
Com esses investimentos é possível criar condições para melhoria da competitividade, através 
de inovação, marcas e design, o que gera empregos de melhor qualificação e remuneração e, 
em decorrência, também um consumidor que demanda mais qualidade e inovação. Assim, diz 
ela, estariam dadas as condições nas duas pontas (produção e consumo) para um ciclo 
virtuoso de desenvolvimento.  
 
Lídia lembrou que investir nos setores ligados à economia criativa ajuda a renovar também 
setores mais tradicionais da economia - como o próprio têxtil. Segundo a Organização das 
Nações Unidas, a economia criativa já responde por 10% do PIB mundial, e cresce a uma 
velocidade média anual de 8,7%, que é duas vezes maior do que a registrada pelas 
manufaturas e quatro vezes maior do que a da indústria. Os debates foram coordenados por 
Graça Cabral, vice-presidente do IN-MOD e diretora da São Paulo Fashion Week. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2009, Economia Criativa, p. F8. 
 


