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No lugar de sementes para produzir comida ou energia para transformar metais, a economia 
criativa baseia-se no uso de ideias para produzir novas ideias. Por não utilizar produtos 
agrícolas, recursos minerais e nem demandar grande infraestrutura, o conceito é aderente às 
práticas ambientais. Os países que ignorarem esse conceito - caso dos produtores de petróleo 
- vão se tornar gradualmente pobres. A afirmação, feita ao Valor, é do inglês John Howkins, 
autor do livro "The Creative Economy", presidente da consultoria de pesquisa e estratégia BOP 
Consulting e uma das vozes globais mais atuantes da economia criativa.  
 
"A criatividade é a ferramenta para inventar a sustentabilidade do mundo do futuro", afirma 
Howkins. Para ele, a nova economia demanda uma revitalização nas áreas da cultura, da 
manufatura, de serviços, do varejo e do entretenimento. E é justamente nesse momento de 
crise que a economia criativa ganha contornos mais claros e a atenção de empresários de todo 
o mundo. Diante da importância desse tema, o Valor, em parceria com a São Paulo Fashion 
Week e a IN-MOD, realizou terça-feira, em São Paulo, o seminário "Economia Criativa: Visão 
de Futuro". 
 
O conceito nasceu na Austrália, mas quem o implementou fortemente foram os ingleses, a 
partir de 1997, com o governo Tony Blair. "Na Inglaterra, a economia criativa tem um impacto 
tão importante quanto o mercado financeiro", afirma a economista Lídia Goldenstein. Seu 
dinamismo e sua capacidade de agregar valor aos mais diferentes setores fizeram dela um dos 
pilares do desenvolvimento econômico e social da Inglaterra e também uma de suas 
estratégias para sair da crise. 
 
Foi a partir de 2001, com a publicação do livro de Howkins, que a economia criativa ganhou 
projeção mundial. Em seis anos, diz o autor, a economia criativa cresceu e se fortaleceu. "Ela é 
o principal fator de desenvolvimento econômico e a responsável pela geração de receitas e 
exportação crescentes." Para ele, o conceito deve ser encarado como a fonte da economia 
nacional e o diferencial para aumentar a competitividade de qualquer país no mercado 
internacional. 
 
O Brasil, no entanto, encontra-se a léguas de distância do ideal proposto pela economia 
criativa. Enquanto o conceito promete gerar um ambiente inovador e robusto, capaz de se 
espalhar por todos os setores do país, ainda há gente que defenda a concentração do Brasil 
em commodities e na exportação. "O problema é que por mais moderno e grande que esse 
setor seja, ele não gera tantos empregos quanto precisamos. A saída para o Brasil está na 
economia criativa", assegura Lídia Goldenstein.  
 
Ao criar mais empregos, a economia criativa gera mais mão de obra qualificada, que passa a 
ganhar mais e também a consumir mais. Esse conceito mostra que a economia criativa não é 
sinônimo de política social e que vai muito além do campo tradicional de projetos culturais. "Os 
benefícios que podem ser obtidos fazem das indústrias criativas um dos setores emergentes 
mais dinâmicos do comércio internacional, pois geram crescimento econômico, empregos e 
divisas", explica Edna dos Santos-Duisenberg, economista da Unctad em Genebra e chefe do 
programa economia criativa.  
 
A economia criativa gera por volta de US$ 8 trilhões por ano. Seu movimento ganhou 
dinamismo entre 2000 e 2005, quando o comércio internacional de bens e serviços das 
indústrias criativas teve crescimento anual de 8,7% e as exportações mundiais alcançaram 
US$ 424,4 bilhões por ano. A expectativa é que o crescimento daqui para frente seja de 8% ao 
ano.  
 
Os mercados mais fortes são, na ordem, os Estados Unidos e o Reino Unido, seguidos por 
outros países europeus. A Itália, por exemplo, lidera as exportações de bens criativos a partir 
de seu design. Na Ásia e no Oriente Médio a economia criativa avança rapidamente. O conceito 
é um fenômeno na China, principalmente nas áreas de design e brinquedos. Na África, as 
indústrias criativas são muito fragmentadas e demandam políticas de apoio.  



 
Já a América Latina e o Caribe têm participação modesta no mercado mundial. O Brasil é 
sempre visto como um país que se destaca graças à imensa criatividade popular. No campo 
corporativo, Lídia diz que as empresas que mais se destacam são a Alpargatas, com as 
sandálias havaianas, e a Natura. A primeira por reinventar o plástico. A segunda por focar 
inicialmente em uma nova forma de distribuição e, depois, investir na sustentabilidade.  
 
Apesar da abundância de talentos criativos e diversidade cultural, o potencial da economia 
criativa no Brasil é subutilizado. Um exemplo seria a indústria da música. Embora o país faça 
música boa há décadas e apresente um potencial enorme para continuar fazendo, não se 
beneficia muito dessa produção. "A participação da música na balança comercial não é tão 
significativa quanto poderia ser. Países em desenvolvimento têm grande déficit na balança 
comercial de produtos criativos", diz Edna. 
 
Paradoxalmente, o consumo de música aumenta a cada dia. O mercado de música digital 
praticamente dobrou no país em 2008 e, além de computadores conectados em sites como 
YouTube, o Brasil tem por volta de um celular para cada dois habitantes. No Japão e nos EUA, 
a venda de música para dispositivos móveis é forte. O conceito de venda de música passa por 
uma revisão e a economia criativa é vista como a saída. 
 
Edna lembra que para a indústria criativa da música crescer, ela vai precisar do apoio do 
governo. "O Brasil tem uma população extremamente jovem, que esbanja talento criativo e 
sempre está inventando. Isso precisa ser estimulado pelo governo, que deveria encarar o tema 
como uma estratégia."  
 
O problema, segundo Howkins, é que nem todos os governos ajudam, desperdiçando com isso 
oportunidades imensas. Quando ajudam, muitos falham em suas estratégias. "Muitos governos 
ainda enxergam a economia criativa como uma cultura que necessita de subsídios. Ao ver os 
efeitos econômicos dessa atividade, acabam taxando a empresa, ao invés de tornar o negócio 
atrativo", critica.  
 
Em ano de crise, em um primeiro momento, os investimentos das empresas nesse conceito 
também devem ser afetados. "Os arquitetos estão sofrendo com a dificuldade de 
financiamento que impede a construção de novos empreendimentos, os produtores de filme 
também estão sofrendo com a falta de investimentos, os designers de produtos sofrem porque 
os fabricantes estão com pouco orçamento diante do baixo consumo. No entanto, a economia 
criativa deve se recuperar mais rapidamente que os outros setores", afirma Howkins.  
 
A economia criativa também tem sido apontada como o principal caminho para as empresas 
(de qualquer setor) saírem mais rapidamente da crise. Um exemplo seria o ramo automotivo. 
Apesar da concordata da GM americana, Howkins afirma que os designers de veículos, 
especialmente aqueles que trabalham em projetos de baixo consumo de energia, vão muito 
bem.  
 
Diante de diferentes cenários de crise, o conceito demonstrou ter sua efetividade. Quando o 
furacão Katrina devastou Nova Orleans, em 2005, foi a economia criativa, a partir de um 
modelo de construção de negócios de infraestrutura, que ajudou a cidade a se reerguer. 
"Neste caso, a economia criativa foi usada como forma de reconstrução não só econômica, 
como também social", afirma Francisco Simplício, chefe da divisão de gestão de conhecimento 
da unidade especial para cooperação Sul-Sul do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud). 
 
A Irlanda é um dos casos de país que conseguiu crescer e se destacar graças à economia 
criativa. Sem uma indústria forte e sem grandes commodities, nunca encontrou lugar entre as 
grandes economias mundiais. Com a integração à Comunidade Europeia e a obtenção de 
investimentos, passou a investir em economia criativa e a viver predominante a partir dessa 
indústria. "Hoje, o país conhecido por sua banda U2, produz direitos autorais, advogados, 
livros e uma série de produtos", conta Simplício.  
 



Hoje, a economia criativa representa de 8% a 10% do PIB mundial. Para ampliar esta 
participação, Simplício diz que os governos precisam encarar o tema como questão pública e 
desenvolver políticas específicas, como fazem vários Estados americanos. Outra estratégia 
obrigatória é investir em educação para produzir e reter futuros talentos. É isso o que tem 
feito a Nigéria, que emprega um milhão de pessoas na indústria do cinema. 
 
O conceito pode ser aplicado a qualquer país, mercado ou comunidade, como os bailes funk do 
Rio ou o Carnaval baiano, que emprega por volta de 161 mil pessoas por ano. "Neste caso, a 
economia criativa não deve ser vista apenas sob o aspecto cultural, mas também econômico", 
diz Edna. O Carnaval na Bahia dá empregos diretos e indiretos para músicos, coreógrafos, 
costureiras, vendedoras de acarajé, seguranças, empresas de vídeo, entre outros. 
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2009, Economia Criativa, p. F1. 
 


