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Imagine as possibilidades de um artista plástico ou
designer há 50 ou 100 anos com acesso às tecnologias
de computação gráfica e outras disponíveis atual-
mente? Agora pense nas inovações criativas possíveis
nas áreas de produtos e serviços se um grupo de ar-
tistas de diversas especialidades, expostos às tecno-
logias atuais, pudesse sugerir e influenciar as nossas
empresas? A economia criativa tem como princípio
promover essa aproximação e interação: a arte e o
design emprestando inspiração aos negócios, en-
quanto as modernas tecnologias permitem novas
oportunidades de criação no mundo das artes.

As três últimas gerações foram educadas para des-
envolver carreiras em áreas do conhecimento que
demandam técnica e precisão. Profissões já existen-
tes e conhecidas por nossos avôs, baseadas nas ciên-
cias, engenharia, matemática e tecnologia. A partir
de meados do século passado, nos países desenvolvi-
dos, a demanda de trabalhadores nas chamadas áreas
de serviços ultrapassava as demais categorias. Esse
fenômeno veio a acontecer no Brasil recentemente e
dá início a uma nova era, a da criatividade, na qual as
artes, as ciências humanas e as ciências sociais inter-
agem com o universo das ciências exatas.

A formação de profissionais demanda uma edu-
cação “360 graus”, com acesso não só ao conheci-
mento técnico, mas ao processo criativo. Esse é o de-
safio da educação no mundo. No caso brasileiro, o
desafio é maior: além de superar a imensa defasagem
da qualidade de ensino em relação ao restante do
mundo, será necessário desenvolver competências
como o empreendedorismo e a capacidade criativa.

São consideradas criativas as profissões que de-
mandam produção intelectual. Essas incluem aque-
las pertencentes às chamadas indústrias criativas na
Europa — arte e cultura (teatro, literatura, artes vi-
suais, artes plásticas e patrimônio histórico); mídias
e software (publicidade, música, cinema e software
de entretenimento) e design (arquitetura, design e
moda) — e uma gama de profissões cujo principal
input é o conhecimento e a capacidade intelectual.
Por esse ângulo, todos os segmentos da economia
contemplam classes criativas. Todos os segmentos de
negócios podem aplicar os princípios de criatividade
e da inovação defendidos pela economia criativa. Os
fatores de inovação se estendem a processos, siste-
mas de gestão, novas formas de organizar talentos,
modelos de negócios e outros, não obrigatoriamente
relacionados à tecnologia. Talentos e processos assu-
mem um papel fundamental nesse novo contexto.

O potencial de crescimento das classes criativas
no Brasil é significativo. O país tem 10% da sua for-
ça de trabalho dedicada a profissões classificadas
nas categorias das classes criativas. Considerando a
participação atual dos países mais desenvolvidos
nessas classes, o Brasil tem potencial de triplicar a
sua participação nessa área. Aí reside a possibilida-
de de crescimento substancial do país no ranking
da competitividade. ■

A economia criativa

Todos os segmentos de negócios
podem aplicar os princípios
de criatividade e da inovação
defendidos pela economia criativa

Roberto Freire
Presidente do PPS

Em sua passagem por Moçambique, onde, entre ou-
tras coisas, foi convidado a dar uma aula magna, o
presidente Lula, ao ser indagado sobre o acontecido
com o Enem no fim de semana, disse que “foi um su-
cesso maravilhoso, mobilizando mais de 3 milhões de
jovens”. “Não será por conta de erros em alguns ga-
baritos que teremos problemas”. A mesma opinião
certamente não têm os mais de 3,5 milhões de jovens
que participaram das provas, muito menos seus fa-
miliares. Ou seja, repetiu-se o acontecido no ano
passado, quando o Ministério da Educação teve que
cancelar as provas por conta de um funcionário da
gráfica contratada que “vazou” as mesmas, demons-
trando a seriedade com que o governo Lula trata as
questões da educação. Frise-se que a Polícia Federal
não concluiu até agora as investigações que permitis-
sem averiguar quem foram os responsáveis por ta-
manha irresponsabilidade.

Ao que parece, a lição não foi aprendida, pois mais
uma vez assistimos a gravíssimos problemas na reali-
zação da prova, com os mesmos personagens institu-
cionais envolvidos, prejudicando mais de 3,5 milhões
de jovens ao tornar indefinido o seu acesso ao ensino
superior, obrigando a própria Justiça a intervir para
que as provas sejam refeitas. No apagar das luzes do
governo Lula, essa nova trapalhada do MEC vem co-
roar oito anos de descaso com a educação, como
pode ser facilmente aferido pela baixa qualidade do
ensino público, como denunciado por nosso Índice
do Desenvolvimento Humano, da ONU, onde ocupa-
mos o vergonhoso 73º lugar.

Esse é o resultado lógico de uma política que, em
vez de aprofundar as conquistas do Fundef e Fundeb,
investindo pesadamente na qualidade do ensino fun-
damental e básico, optou pela saída demagógica do
pró-Uni, que garante aos estudantes mais pobres
acesso a um ensino superior precário, visando tão
somente propaganda eleitoral, sem tocar no cerne da
questão: ensino de qualidade.

Fosse um governante sério e comprometido com o
futuro do país, há muito que o atual ministro já teria
sido demitido. Mas como o que interessa ao presi-
dente é o brilho fácil e enganoso do marketing, ve-
mo-nos arrastados a uma situação vexatória, com
milhares de jovens prejudicados pela incompetência
de um governo incapaz de assegurar a lisura de uma
prova nacional. Mais uma vez o atual governo de-
monstra sua formidável incompetência gerencial,
desnudando os meandros obscuros de licitações de
empresas que não garantem a qualidade do serviço
que vendem, e um contingente imenso de jovens —
com o silencio obsequioso da Ubes e UNE — sem sa-
ber o que lhes reserva esse processo de seleção.

Eis, despido de veleidades propagandísticas, o
“maravilhoso sucesso” do Enem a que o presidente
tão orgulhosamente se refere em terras estrangeiras,
enquanto seu ministro da educação (com “e” minús-
culo) busca uma solução para salvar seu cargo e da
patuscada em que meteu nossa juventude. ■
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situação vexatória, com milhares
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A crise financeira global de 2008 sacudiu a economia
mundial e redefiniu padrões tanto no segmento re-
gulatório quando no setor produtivo. A partir desse
contexto, a demanda por serviços de consultoria se
aqueceu, uma vez que a expansão das instituições fi-
nanceiras atualmente acontece em meio a um cená-
rio de mudança regulatória, que é acompanhada de
uma boa dose de incertezas. A demanda por consul-
toria estratégica sobre marcos regulatórios tem sido
particularmente destacada, na medida em que as
empresas passaram a incorporar a emergente reali-
dade regulatória financeira em sua estratégia de ne-
gócios. Esse tipo de preocupação deixa de ser um sa-
télite da operação, se aproximando mais e mais do
núcleo decisório e ganhando relevo no processo.

Mais ainda, à medida que as instituições vão supe-
rando a crise financeira e procuram incrementar sua
gestão de risco a partir das lições que aprenderam
durante o período de dificuldade, elas buscam alter-
nativas para usar isso como diferencial competitivo.
Assim, o gerenciamento de risco passa a ser percebi-
do como uma tática de ataque para melhor posicio-
namento no mercado mais que como um simples
plano de defesa dos percalços com os quais as insti-
tuições podem se defrontar.

Os grupos financeiros sempre tiveram estraté-
gias de negócios. A novidade é que agora precisam
ter certeza de que isso é consistente com um novo
cenário regulatório. O gerenciamento de risco, an-
tes focado na observação de requisitos mais genéri-
cos de supervisão, agora precisa considerar todo o
modelo de negócio das instituições, incluindo sua
estrutura legal, seus planos de governança e linhas
de produto visando um melhor posicionamento no
novo cenário regulatório global.

E há elementos para apontar esse fenômeno como
uma tendência mundial. Nas áreas de consultoria re-
gulatória, risco operacional e gerenciamento de ris-
cos em geral, temos identificado um crescimento
contínuo de todos os clientes nos mais diversos seto-
res. É um movimento global, que uma instituição po-
sicionada em diversos países, como a Ernst & Young,
já verifica nos últimos 18 meses. Essa mudança de
foco tem acontecido de maneira similar pelo mundo,
sempre no mesmo rumo. Começou no Reino Unido e
depois chegou aos EUA e aos demais países do G20.
Claro, pode haver variação de jurisdição para jurisdi-
ção, mas a tendência é absolutamente consistente.
Por essa razão, não é equivocado apontar que os gru-
pos financeiros que perceberem o gerenciamento de
risco como diferencial competitivo no mercado ten-
dem a ter melhores resultados.

Outra preocupação latente é o mapeamento da
tendência regulatória: entendê-la como um processo,
e não avaliar cada um dos novos marcos regulatórios
de forma estanque. Dessa forma, normalmente
orientamos nossos clientes a se certificarem que o que
eles fazem hoje em termos de gerenciamento de risco
será consistente com estratégias de longo prazo. ■

Diferencial competitivo

Os grupos financeiros que
perceberem o gerenciamento de
risco como diferencial competitivo
tendem a ter melhores resultados

Hank Prybylski
Sócio-líder global da Ernst & Young
de consultoria para o setor financeiro
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