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Há três anos, Clara e Doreen, duas jovens estilistas alemãs, procuravam um local para instalar o 
ateliê da grife de roupas que tinham acabado de fundar. Rodaram por Berlim, mas só acharam 
um espaço com preço camarada num bairro afastado dos endereços da moda. Era uma escola 
infantil desativada nas proximidades da avenida Karl Marx, na antiga Berlim Oriental. O prédio 
carecia de reparos. Alguns banheiros, por exemplo, ainda não tinham sido adaptados para 
adultos. Mesmo no improviso, Clara e Doreen decidiram se mudar. 
 
Para lá também foram designers gráficos, fotógrafos e outros profissionais ligados de alguma 
maneira ao mundo do design todos atraídos por um aluguel em conta e pela iniciativa do governo 
local de tentar dar nova vida ao bairro de Lichtenberg. 
 
Até hoje, o prédio tem um aspecto meio bagunçado, improvisado. Mas grife de Clara Leskovar, de 
35 anos, e Doreen Schulz, de 34 a C. Neeon, deslanchou, ganhou prêmios e prestígio 
internacional. Roupas que as duas desenham no ateliê que dá para um enorme quintal gramado 
são hoje exportadas para 17 países principalmente para os vizinhos da Europa, para os Estados 
Unidos e o Japão, destino de 40% das peças. 
 
A experiência de Clara e Doreen e de outros profissionais alemães que estão transformando 
idéias em produtos vem chamando a atenção do governo federal, que depois de anos se deu 
conta de que o país que é mais conhecido por suas indústrias de máquinas, carros, químicos e 
outros bens industrializados tem um novo e pulsante setor econômico: a indústria cultural e 
criativa. 
 
Pela definição empregada pelo Ministério da Economia e Tecnologia, é um "setor que abarca 
negócios ligados à cultura e à criatividade que operam principalmente em bases comerciais e que 
está ligado a criação, produção, distribuição e/ou disseminação pela mídia de bens e serviços 
culturais/criativos". 
 
De acordo com o critério usado pelo governo da primeira-ministra Angela Merkel, a indústria 
criativa é formada por 11 segmentos: música, livros, arte, filme, rádio e W, artes cênicas, 
arquitetura, design, imprensa, publicidade e software e games. 
 
Vistos em separado, alguns desses segmentos podem parecer irrelevantes para a maior 
economia da Europa. Mas, quando tomada em conjunto, a indústria cultural e criativa da 
Alemanha revela números surpreendentes. Em termos de postos de trabalho, emprega mais do 
que a indústria automobilística (938 mil funcionários ante 728 mil, segundo dados de 2006). 
Perde só para a indústria de engenharia mecânica, com 1, 026 milhão de trabalhadores. 
 
Em 2008 a indústria criativa já empregava 1.001.700 pessoas. 
 
Em termos de valor agregado bruto, o setor supera a indústria química e a de energia (com €61 
bilhões, ante € 49 bilhões e € 43 bilhões respectivamente). 
 
Pelos dados do Ministério da Economia, o país tem 238 mil empresas da indústria cultural e 
criativa, que no ano passado movimentaram € 131,7 bilhões. Micro e pequenos empresários 
somam 43% desse universo. Clara e Doreen se encaixam aí. 
 
"O conceito tradicional de indústria, o conceito tradicional da economia é baseado na nossa idéia 
das indústrias do aço, da indústria automotiva, química bens materiais, enfim e a indústria de 
bens não materiais, especialmente se ela não produz em série, está bastante distante da imagem 
que temos sobre nossos setores econômicos", diz Bernd Fesel, estudioso do tema e um dos 
responsáveis pelo projeto de transformar a região do Ruhr na capital européia da cultura de 
2010. 
 
Segundo ele, levou algum tempo para que governo e parlamentares se dessem conta da 
importância desse setor na Alemanha. "Em Essen, o governo do Estado Westfália fez o primeiro 



estudo sobre indústria criativa da Europa em 1998, mas levou cerca de dez anos para que o tema 
fosse colocado no topo da agenda política alemã." 
 
Esse foco na indústria de transformação se explica. O país ê o maior exportador de mercadorias 
do mundo e 87% das vendas externas foram industrializadas, conforme dados de 2006. As 
exportações alemãs chegaram a €969 bilhões em 2007, o que correspondeu a um terço do 
Produto Interno Bruto (PIB). Os setores mais importantes são indústria automobilística, 
eletrotécnica, de construção de máquinas e química. Só esses quatro setores faturam 6 767 
bilhões e empregam 2,88 milhões de trabalhadores. 
 
Pelo peso e pelo histórico bem-sucedido da indústria de transformação alemã, provavelmente 
para qualquer estrangeiro seja mais fácil associar o país a marcas de automóveis, como BMW, 
Mercedes-Benz, Volkswagen ou Audi, ou a grandes laboratórios, como Bayer, a indústrias 
químicas, como Basf, ou a empresas de soluções, como Siemens. 
 
Mas o país tem também uma poderosa base de empresas que lidam com inovação, cultura e 
criatividade e fazem disso um negócio cada vez mais relevante para a economia alemã. Estão aí 
nomes como Spinerrei (o monumental conjunto de galerias de arte, estúdios e moradia de 
artistas instalado numa centenária tecelagem desativada em Leipzig), Zollverein (um antigo 
complexo industrial mineiro convertido em patrimônio da humanidade e em centro cultural em 
Essen), Bulthaup (marca de design de interiores especializada em mobiliário de cozinha), DMY (a 
feira dos modernos do design de Berlim), Bread and Butter Berlin (feira de moda jovem que reúne 
marcas de todo o mundo neste ano realizada no antigo Aeroporto de Tempelhof). 
 
Na avaliação de Bernd Fesel, o principal efeito de reunir os segmentos criativos sob uma única 
denominação é que eles passam a ser mais influentes e vistos de outra forma pela sociedade.  
 
"Tomando-os em conjunto, você percebe que a indústria criativa emprega mais gente do que 
alguns setores tradicionais. E isso faz que você fale com os políticos de um jeito bem diferente.  
 
O lobby tem mais chance de ser eficiente dependendo dos números do setor, quantas pessoas 
empregadas, etc. É o jogo político. Então, um dos objetivos da indústria criativa é que os 
produtores culturais exerçam mais influência política." Ao que parece, tem dado certo. Na 
Alemanha, o orçamento para cultura tem subido ano a ano em torno de 5% a 10%, segundo 
Fesel. 
 
Reconhecer, valorizar e ajudar a promover esse novo e poderoso motor da economia alemã não 
poderia ser mais oportuno do que agora. Desde que a crise econômica internacional começou a 
produzir uma retração na demanda em todo o mundo, as exportações de bens tradicionais da 
Alemanha também recuaram. Para o país isso tem sido um baque. 
 
Sobre as empresas da indústria criativa, por enquanto, os reflexos da crise são bem menores ou 
mesmo nulos, dizem empresários alemães ligados ao setor. 
 
"Não nos sentimos afetadas pela crise. Nas lojas onde vendemos, as pessoas continuam 
comprando. Talvez as grandes lojas de departamentos estejam sentindo mais", diz Clara, da C. 
Neeon. Sua sócia, Daaren, completa, falando do aperto do crédito: "Nunca pegamos crédito em 
banco. Os juros sempre foram muito altos. Usamos dinheiro das premiações." Ou seja, tudo na 
mesma para os negócios delas, dizem. 
 
Até agora a crise tampouco afetou outro típico representante da indústria cultural e criativa: o 
Ballet de Hamburgo. "Até agora não nos afetou, mas eu me preocupo com a possibilidade de essa 
situação mudar. Porque parte do nosso orçamento vem da venda de ingressos. Ou seja, 
contamos com isso. Se houver uma queda nas vendas, será um grande problema. Fazemos o 
máximo para ter uma relação com o nosso público", afirma Elrike Schmidt, 
diretora-administrativa do Ballet de Hamburgo. 
 
"Por outro lado, acho que nestes tempos difíceis as pessoas ficam perdidas e a possibilidade de 
sentir emoção juntas em uma sala de espetáculos ao vivo talvez as ajude a passar por cima de 



problemas e lhes dê força para seguir em frente. E isso não só aqui em Hamburgo. Em fevereiro, 
tivemos um tour pelo Japão que estava passando por um grande problema financeiro e, apesar 
disso, os ingressos se esgotaram. O público ficou muito emocionado durante e depois das 
apresentações. Eu até me perguntei: estamos mesmo no Japão?", completa. 
 
Essa talvez seja outra característica da indústria criativa ou de parte dela, pelo menos. "Muito do 
que ela oferece são produtos imateriais, produtos emocionais, que têm preços que as pessoas 
estão dispostas a pagar mesmo em tempos de crise e não estão interessadas em substituir 
facilmente", avalia Fesel. 
 
As artes cênicas são um exemplo. A receita desse segmento na Alemanha cresceu 7,1% entre 
2003 e 2008. Foi o segundo maior crescimento entre os 11 que formam o setor — atrás apenas 
do segmento do design, cujo crescimento foi de 8,4% no período. Em terceiro lugar, aparece o 
mercado de jogos para computador (avanço de 6,5%); em quarto, o mercado de arte (5,3%); e, 
em quinto, o mercado publicitário (3,6%). 
 
Dos segmentos que formam a indústria criativa alemã só dois tiveram resultado negativo em 
termos de ganhos no intervalo 2003-2008: cinema e imprensa (os ganhos de ambos encolheram 
0,6% em média a cada ano). 
 
Não dá para dizer que a indústria criativa esteja imune à crise. "O setor é afetado pela crise, mas 
não como o setor manufatureiro, porque suas estruturas de funcionários são menores, as 
empresas não precisam de tanto crédito e é mais fácil para elas se adaptar", explica 
Bernd-Wolfgang Weismann, chefe da divisão do Ministério da Economia e Tecnologia dedicada 
aos setores de TI, mídia e indústria criativa. 
 
O governo Merkel vem adotando algumas medidas para promover e facilitar a burocracia para o 
setor e promete outras mais práticas, como expansão de programas de financiamento, aumento 
do apoio a feiras de comércio e construção de uma rede de especialistas para orientar empresas 
da indústria criativa. 
 
O governo alemão não encara o setor criativo do país como uma alternativa ao setor industrial. 
  
Mas há no governo de Angela Merkel defensores apaixonados de seu papel. "A inovação, a 
criação, será mais importante para o futuro da economia do que a manufatura, porque é mais 
barato, mais flexível e não precisa de grandes estruturas. A indústria criativa é o futuro", aposta 
um desses promotores do setor, Klaus Schmidt, chefe da divisão do Ministério das Relações 
Exteriores dedicada à imagem da Alemanha no exterior e à indústria criativa. 
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