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Destruição e reconstrução, passado e presente, conectam-se na coleção Neorustica,
que o carioca Brunno Jahara vai lançar na feira Miami Design, na próxima semana,
em evento no showroom da Ornare. Brunno, 30 anos, designer e diretor de arte, fez a
campanha Primavera Verão 2010/11 da C&A pela DM9, onde trabalhou até recentemente.
“Uso elementos muito familiares à nossa memória coletiva, como o banquinho caipira
e a madeira gasta”, explica. As peças são feitas de sobras de materiais de construção
ou de demolição. “Reciclagem, produção consciente e reaproveitamento são prioridades
no desenvolvimento de qualquer produto hoje”. Ele defende o conceito favela
chique como algo além do simples modismo. “A favela faz parte da nossa paisagem.
Somos favelados, tropicais mesmo, e vendo de fora a coisa fica ainda mais interessante”,
empolga-se o artista, que batizou os artefatos com nomes como Vidigal e Rocinha.

● Digitalks 2010 — Evento sobre
marketing digital com foco
em mobile marketing.
Hoje, em Brasília. digitalks.com.br
● Seminário Sustentabilidade, Saúde e
Alimentação — Debate sobre a restrição
da propaganda de alimentos. Hoje e
amanhã, em São Paulo. www.espm.br/ilsi

AGENDA

Londres e o investimento
direto criativo
Londres foi escolhida como o principal destino de investimentos
diretos nas indústrias criativas. Segundo o FDI Intelligence, a ci-
dade recebeu 200 projetos entre 2003 e 2010, exatamente o do-
bro do que conseguiu a segunda colocada, a inspiradora Paris.
Um material disponível na página da agência de investimentos
diretos Think London lista oito razões para encorajar investido-
res a escolherem Londres para projetos em indústrias criativas.

O primeiro é o banco de talentos. As indústrias criativas
empregam hoje cerca de 400 mil pessoas. Diversidade é um
forte: a cidade fala 300 línguas, tem moradores de mais de 200
nacionalidades e 40% da força de trabalho nasceu no estran-
geiro. O segundo é a rica base de consumidores, 12 milhões de
renda elevada. Londres é uma porta para o imenso mercado
comunitário europeu, de meio bilhão de pessoas.

A proteção à propriedade intelectual é o terceiro ponto forte.
Este ano entrou em vigor a Lei da Economia Digital. Em quarto
lugar, a oportunidade olímpica. Os primeiros jogos verdadeira-

mente digitais devem ser os
de 2012. Aqui, os turistas es-
trangeiros não são o alvo
principal. O que a cidade
anuncia como importante são
as 10 bilhões de visitas a sites
na Internet durante o evento.
O quinto é a inspiração advin-
da dos museus, galerias de
arte e teatros, assim como da
vida noturna, dos festivais e a

própria arquitetura londrina. Inspiração que só vira resultado
quando acompanhada de transpiração e bons modelos de negó-
cios. Um exemplo é a Last.fm, serviço de música on-line vendi-
do à CBS Corporation por 280 milhões de libras.

Sexto, o ambiente de negócios. A legislação trabalhista é fle-
xível, algo essencial para indústrias criativas. A tributação cor-
porativa vem caindo. A conexão às redes de transportes é óti-
ma: há voos diretos para mais de 300 destinos internacionais.
Sétimo, o acesso ao capital e a disponibilidade de financiamen-
to, incluindo um sistema de fomento público a atividades au-
diovisuais. Finalmente, uma infraestrutura digital avançada.
Londres tem 100% de cobertura de banda larga e a competição
nesse serviço, no Reino Unido, derrubou os preços.

Esta bela lista, feita para vender Londres, enumera elementos
importantes para qualquer cidade que queira atrair investimentos
diretos estrangeiros na área criativa. Aliás, esse deveria ser o inves-
timento dos sonhos de qualquer país: uma indústria com altíssima
geração de empregos e de renda por milhão investido, que fomen-
ta a cultura e ainda tem baixo impacto sobre o meio ambiente.

Será que dá para sonhar com algo assim no Brasil? Não nes-
ta magnitude. Mas São Paulo e Rio de Janeiro, para não citar
outras cidades brasileiras, poderiam aspirar a uma melhor po-
sição nas indústrias criativas.

É fato de que, em cidades brasileiras, temos algumas das
vantagens como as de Londres, o que talvez explique que o Bra-
sil já sedie uma indústria criativa importante. Falta muito, ain-
da, para que se torne internacionalmente competitiva.

A longa lista de fatores críticos inclui a legislação trabalhis-
ta, a desesperadora burocracia, a falta de redes de comunica-
ções modernas, o preço da banda larga, entre muitos outros.
Hoje, alguns concorrentes internacionais acharão fácil deses-
timular um investimento no Brasil: basta sugerir ao interessa-
do a experiência de entrar no país pelo aeroporto de Guaru-
lhos. Para atrair investimentos diretos em indústrias criativas
no Brasil, será necessário muito mais que criatividade. ■
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Professor do curso
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A inspiração só vira
resultado quando
acompanhada de
transpiração e bons
modelos de negócios
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NIKE
No Facebook

193.868 fãs
contabilizava a página Nike Futebol, do Facebook, até o fechamento
desta edição. De acordo com o site Facebakers, que faz estatísticas
da rede social, a marca é a a preferida dos usuários brasileiros.

Designer apresenta em Miami o luxo da reciclagem à brasileira
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