
NO ANO 2000, O DECADENTE CENTRO HISTÓRICO DE RECIFE RECEBEU 
investimentos que o transformaram num prestigiado polo de tecnologia. A revista 
Business Week o elegeu como um dos dez locais do mundo onde o futuro do plane
ta é pensado. A consultoria A.T. Kearney classificou o Porto Digital como o maior 
e mais rentável parque tecnológico do país. Com 135 empresas, o polo pernambu
cano movimenta R$ 500 milhões por ano com o desenvolvimento de softwares. 
Agora, aposta na chamada economia criativa para se reinventar. No mês passado, 
foi lançado o Delta Zero - Base Recife de Criação. Trata-se da primeira investida do 
polo fora da tecnologia da informação. O novo braço de capacitação investirá R$ 8,3 
milhões em empresas ligadas a música, publicidade, cinema, games e animação. 
Iniciativas como essa fazem parte de um movimento inédito no Brasil para ala
vancar a economia criativa. E procuram resolver um problema de escala do setor. 
"A economia tradicional não suporta o que considera amadorismo dos criativos 
em gestão. Já os criativos têm dificuldades para lidar com a frieza dos números. Os 
dois lados não dialogam, e os negócios travam na largada", diz Fernando Saboya, 
diretor do Porto Digital. "Queremos potencializar essa criatividade e gerar escala." 



Há mais indícios de que a economia criativa ganhará corpo. O BNDES inaugu
rou, no fim do ano passado, uma linha de crédito para música, games, editoriais e es
petáculos. Em agosto, foi criada a Rio Criativo, primeira incubadora do país com foco 
nessas indústrias. A cidade abriga ainda o Polo de Economia Criativa, organização 
sem fins lucrativos voltada para capacitação. Acaba de se juntar a esse rol de ações o 
novo Conselho de Economia Criativa da Fecomercio, entidade do varejo, serviços e 
turismo do estado de São Paulo, que criará ainda a primeira faculdade brasileira na 
área. Por fim, Salvador terá, em 2011, um novo centro de moda e design no seu porto. 

Essas iniciativas gerarão empresas, empregos e qualificação. A longo prazo, 
colocarão o país em sintonia com uma economia pujante e com a principal estra
tégia de desenvolvimento do século 21, segundo a ONU. Estimativas modestas 
indicam que as áreas criativas movimentam US$ 1,8 trilhão por ano, mais do que 
toda a Espanha ou o Canadá. A globalização as fez dar um salto desde os anos 90. 
A sua exportação de produtos e serviços cresceu 76% entre 1996 e 2005, para US$ 
426,6 bilhões (ou 3,4% do comércio global), segundo dados mais recentes. Mas, afi
nal, o que é economia criativa e por que ela teve uma evolução tão surpreendente? 

VALOR DIFERENCIADO_Quase toda a atividade humana usa cria
tividade. Recentemente, porém, essa criatividade passou a ser algo intrínseco a 
certas áreas de atuação, em que a cultura e o conhecimento geram valor diferen
ciado. A primeira menção às áreas criativas como indústria foi feita pelo governo 
australiano, em 1994, no relatório Nação Criativa. Quatro anos depois, o Reino 
Unido foi pioneiro ao criar uma política de Estado que elegeu esses setores como 
prioritários para o país. O consultor inglês John Howkins acompanhou a trans
formação de perto, como diretor de cinema e T.V. À época, o berço da Revolução 
Industrial via sua manufatura diminuir 1% ao ano, impotente diante dos insu
peráveis custos de produção asiáticos. As indústrias criativas cresciam 16%, bem 
acima dos 6% da economia britânica. Foi quando o então primeiro-ministro, Tony 
Blair, criou forças-tarefa para promovê-los. "Esse crescimento acima da média 
mostrou que a criatividade gera produtos de maior valor agregado e empregos de 
qualidade", afirma Howkins, autor do livro The Creative Economy, de 2001, em que 
cunhou o termo. "Havia muitas pessoas se formando nessas áreas. Elas não que
riam trabalhar em fábricas ou no campo, como seus pais e avós. Queriam lucrar 
usando seus cérebros. E na economia criativa isso é possível. Você não precisa 
de capital ou terra para ser designer ou pintor. Há menos barreiras de entrada." 

Ao mesmo tempo em que países desenvolvidos experimentavam essa trans
formação, a nova economia digital dava mais relevância ao setor de serviços, a base 

das indústrias criativas, e responsável 
por 79% das suas exportações. Entre 
2000 e 2005, as áreas criativas cresce
ram a uma taxa média anual de 8,7%, 
quatro vezes mais do que a indústria 
convencional, e aos poucos deixaram 
de ser vistas como o lado B da econo
mia regida pelo tripé agricultura, ma
nufatura e comércio. A importância 
econômica conquistada pelo cinema, 
pela propaganda e pela televisão im
pulsionou a nova visão. Mas o ver
dadeiro motor da economia criativa 
é o design, com 65% das exportações. 

A razão para isso pode ser enten
dida pela trajetória da agência ameri
cana Ideo. Seu criador, Tom Kelley, é 
um dos formuladores do design thinking 
- movimento que prega o uso de técni
cas de etnografia e antropologia para 
decifrar aspirações do consumidor. 
Em três décadas, a agência, que fatura 
US$ 100 milhões ao ano, criou mil pa
tentes para 267 clientes, responsáveis 
por 4 mil projetos. Trabalho reconhe
cido com 350 prêmios internacionais. 

Um símbolo dessa nova economia 
e do valor que a criatividade agrega é o 
iPhone. A simples montagem dos seus 
componentes custa US$ 11. Todas as 
peças saem por US$ 189. Mas o smart-
phone chega às lojas por US$ 690. Isso 
acontece graças à combinação inédita 
de tecnologia, design arrojado e um mo
delo de negócios que amarra as pontas 
entre o aparelho e serviços digitais para 
criar um produto diferenciado. O mes
mo aconteceu com o tocador de música 
iPod ou o leitor digital iPad. Essas ino
vações tiraram a Apple do precipício 
financeiro em que estava nos anos 90. 
Hoje é a segunda companhia mais valio
sa dos Estados Unidos, atrás apenas do 
conglomerado de energia Exxon Mobil. 
Isso não teria acontecido sem um fator-
chave. "Demanda", diz Howkins. "A so
ciedade de consumo se sofisticou, e mui
tos passaram a desejar esses produtos." 





E O BRASIL? A economia criativa entrou na pauta brasileira em 2004, 
com o 11° Fórum da UNCTAD, agência da O N U para desenvolvimento e comér
cio. O evento também foi o primeiro de um órgão internacional a colocar essas 
indústrias na agenda global. No ano seguinte à conferência, Gilberto Gil, então 
ministro da Cultura, organizou o 1o Fórum Internacional de Economia Criativa, 
em Salvador. Sua intenção era criar uma iniciativa governamental, como no Reino 
Unido. "Havia uma polêmica no governo sobre liberar ou não dinheiro para essas 
indústrias", diz Howkins, consultor de Gil à época. 'A ideia não foi para a frente." 

Ainda assim, algumas iniciativas públicas isoladas surgiram nos últi
mos anos. "O Estado não se mete, articula o encontro entre áreas criativas e 
tradicionais", diz Dulce Angela Procópio, subsecretária estadual de comér
cio e serviços do Rio de Janeiro. Ela montou, há três anos, um conselho de 
design para aumentar a visibilidade do setor e fazer a ponte com outros seg
mentos da economia. "Unimos uma fabricante de chuveiros e torneiras a de
senhistas industriais. Juntos, criaram produtos mais competitivos", diz Dulce. 

Em 2005, após mais de 20 anos em grandes companhias, o economista Adol
fo Melito lançou o Instituto de Economia Criativa para fazer com que empresas 
tradicionais operassem também como negócios criativos. Melito aprofundou-se 
no assunto após o fórum da UNCTAD e ajuda a Fecomercio na criação do novo 
conselho e de uma faculdade na área. Paul Makeham, fundador de uma escola de 
economia criativa na Austrália, orienta o projeto. "A falta de criatividade é uma 
barreira. São necessárias pessoas capazes de empreender e resolver problemas 
com conhecimento técnico, mas também imaginação", afirma Melito. A educação 
criativa também está nas metas da Fundação Escola de Comércio Álvares Pente
ado (Fecap). Previsto para 2010, o curso de gestão de indústrias criativas ficou 
para 2011 por falta de quorum. Para seu idealizador, Manoel Müller, fundador da 
Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign), isso mostra que criati
vos ainda se preocupam pouco com profissionalização. "Não basta uma boa ideia. 
No cenário competitivo de hoje, se não souber gerir, o negócio morre", diz Müller. 

O choque de gestão também virá com as novas incubadoras Delta Zero, no Re
cife, e a Rio Criativo. Fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Cultura 
e a PUC-RJ, a iniciativa fluminense é pioneira. Oferecerá consultoria em estraté
gia e planos de negócios, além de apoio para marketing, infraestrutura e captação 
de recursos para 24 empresas embrionárias, em ciclos de 18 meses. A inspiração 
veio de programas internacionais. O Rio de Janeiro já é o estado em que a econo
mia criativa tem o maior peso no PIB. "É a primeira iniciativa que reconhece 
a nossa vocação na área", diz Adriana Rattes, secretária estadual de Cultura. 

A recente estabilidade econômica e a ascensão da nova classe média são 
fatores importantes para o despertar do país para a economia criativa. Suas 
indústrias movimentam R$ 381 milhões, ou 2,6% do PIB brasileiro, segun
do a Federação das Indústr ias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A par
ticipação chega a 8,4% do PIB, quando é levada em conta toda a cadeia. Na fa
bricação de uma roupa, por exemplo, essa cadeia contempla matéria-prima, 
produção, distribuição, vendas e promoção, além do desenho. O estudo da 
Firjan revela um segmento de profissionais jovens, instruídos e bem remu
nerados. Nas indústr ias criativas, ganha-se 42% acima da média nacional. 
Mas o Brasil ainda está longe de países como Estados Unidos e Reino Uni
do, onde a economia criativa é quatro vezes maior, e equivale a 10% do PIB. 



Um nó a ser desatado é o do acesso 
ao capital. O maior valor das empre
sas criativas está na capacidade de 
inovar e no conhecimento acumula
do. Imóveis, equipamentos e outros 
ativos, quando existem, não fazem 
muita diferença. A consequência é 
que bancos e fundos de investimen
to têm dificuldades para analisar 
riscos e preferem não se aventurar. 

A indústria de software é exceção, 
porque conta com o apoio da indústria 
de capital de risco nacional. Os fundos 
brasileiros já surgiram, há uma déca
da, inspirados no modelo do Vale do 
Silício, nos Estados Unidos, onde um 
ciclo virtuoso de baixo investimento e 
alto retorno criou grandes empresas, 
como Microsoft e Google. O audiovisu
al também tem posição privilegiada. É 
nesse setor que há a mais bem montada 
política de incentivos públicos, elemen
to tido como essencial para atender às 
necessidades peculiares dessas áreas. 
Mas a maioria dos criativos ainda tem 
problemas para se financiar, e isso tam
bém se deve à falta de empresas organi
zadas e associações capazes de levantar 
dados sobre as áreas. "Fica mais difícil 
emprestar dinheiro sem números con
fiáveis", diz Luciane Gorgulho, chefe do 
departamento de Cultura do BNDES. 

O primeiro investimento não 
tradicional do banco, em 2007, foi o 
financiamento, e não só o patrocínio, 
do setor audiovisual. Hoje, dá crédi
to também para produtoras de mú
sica, games e espetáculos, além de 
editoras. Como na economia criativa 
87,6% dos empreendimentos são de 
micro ou pequeno porte, o BNDES 
reduziu o valor mínimo de financia
mento de R$ 10 milhões para R$ 1 
milhão, e flexibilizou garantias para 
apoiá-los. A instituição pedia 130% 
do valor do emprést imo em ativos. 
Passou a aceitar pagamentos futu
ros, como a bilheteria potencial de 

um filme. "Há chance de inadimplência, mas corremos o risco porque quere
mos atender a um mercado ignorado por outros canais financeiros", diz Lucia
ne. Até agora, R$ 90 milhões foram emprestados, dos quais R$ 36 milhões só 
em 2009. Neste ano, o crédito concedido deve crescer 39%, para R$ 50 milhões. 

A 

POTENCIA CRIATIVA A razão de países apostarem na economia 
criativa foi a concorrência chinesa, com seus baixíssimos custos de produção. 
Agora, é importante investir nela, porque a China já o faz. O país é o maior expor
tador de serviços e bens criativos, com 18,3% desse comércio, o dobro da segunda 
colocada, a Itália. É a transição do "feito na China" para o "criado na China", pro
movida pelo governo. Um exemplo está na cidade de Xangai e seus 75 parques de 
indústrias criativas. Incentivos públicos atraíram 3 mil empresas de 30 países. 
"É uma mistura de orgulho nacional com estratégia de valor para a produção do
méstica", diz Howkins, hoje consultor do governo chinês. "A China enriqueceu fa
bricando para o Leste. Agora cria marcas. Eles querem fazer o próximo iPhone." 

A boa notícia é que o Brasil é uma democracia com livre mercado, ca
racterística apontada como essencial para a criatividade e ponto fraco de 
China e Índia. Segundo especialistas, as dificuldades para avaliar em
preendimentos da área são ainda maiores no setor público do que no 
privado. Quando o governo intervém, costuma falhar. Ao Estado cabe desbu
rocratizar e desonerar os setores. "Estamos conversando com a Receita Fe
deral para encontrar novas formas de taxar esses bens e serviços", diz Afon
so Luz, diretor de acompanhamento de políticas do Ministério da Cultura. 

Mas um país que ainda precisa investir em infraestrutura e serviços essenciais 
pode se dar ao luxo de apostar nas indústrias criativas? Seus defensores explicam 
que o setor cresce mais rápido e adiciona valor às exportações. Empreender na 
área é mais fácil, e essas empresas reduzem a pobreza ao gerar empregos melho
res. Com consumo e arrecadação em alta, há mais dinheiro para infraestrutura. 

Outro argumento é que a sua efervescência só tende a crescer. Ao estudar a 
economia da cultura, o filósofo canadense Marshall McLuhan disse que "cria
mos ferramentas que depois nos moldam". O pensamento ainda é atual. Gerações 
criadas em meio às mídias digitais são coprodutoras do conteúdo que consomem 
e dão maior peso a essas indústrias. "Criatividade e inovação serão importantes 
em qualquer economia em 30 anos", diz Howkins, para quem este investimento 
não é uma escolha. "Os países bem-sucedidos serão aqueles que tirarem maior 
proveito disso." Veja, a seguir, quem são e o que pensam os criativos brasileiros de 
maior destaque em áreas como design, moda, arquitetura, software e audiovisual. 



DESIGN I UM PODER QUE TRANSFORMA_A mais 
interdisciplinar das áreas da economia criativa é a que 
passou pelas m u d a n ç a s mais radicais. De simples 
embelezadores de mercadorias, os designers agora criam 
e reinventam marcas e produtos. As empresas querem 
aproveitar sua capacidade de olhar o mundo por outra 
perspectiva. O desafio do setor é ir além da demanda da 
indústria tradicional. É preciso ter invenções próprias, que 
gerem propriedade intelectual e potencializem seus ganhos 

LUIZ AUGUSTO INDIO DA COSTA, 
ou Guto, como é chamado pelos amigos, 
já ouviu muito não na vida. No início 
dos anos 90, de volta ao Brasil depois de 
uma temporada de estudos e trabalho 
na Europa, o designer cansou de ver 
as portas de grandes empresas se fe
charem. "Ia com o portfólio embaixo do 
braço e quando dizia que era designer 
me perguntavam: você faz móveis? Ex
plicava que não e apresentava os pro
dutos que tinha desenvolvido", diz Cos
ta. Entre os projetos havia esquis para 
neve, telefones celulares, panelas, bar
cos e até uma colaboração no trem-bala 
alemão. Foi somente alguns anos após o 
país ter se aberto para o mercado inter
nacional e a competição se acirrar que 
as empresas acordaram para a neces
sidade de fabricar produtos inovadores 
e funcionais. A visão sobre a importân
cia do design mudou radicalmente des
de então. Ele não é mais o responsável 
por dar apenas uma cara bonita e ami
gável a um produto. Está inserido em 
todo o processo de produção. Ao con
tratar um designer, as empresas que
rem alguém que olhe e pense o mundo 

de maneira diferente. Por quê? Porque 
ao encontrar um novo jeito de encarar 
um produto ou um processo o design 
tornou-se um dos motores da inovação. 

Essa perspectiva faz de índio 
da Costa um dos designers mais re
quisitados pela indústria brasileira. 
Ele divide sua agenda apertada en
tre reuniões com empresas como a 
Mabe, dona das marcas GE e Dako, 
a Arno e a Movement, fabricante de 
equipamentos de ginástica. Para esta 
última, remodelou sua linha de es
teiras. O sucesso foi tanto que mais 
tarde ajudou a empresa a criar novos 
produtos e, assim, ampliar sua área 
de atuação. Hoje a Movement fabrica 
também aparelhos para musculação. 

A Schuster foi outra que en
controu no design o caminho para 
diversificar mercados e não dei
xar uma empresa familiar morrer. 
Fabricante de móveis há mais de 

TRIBO ANTENADA_O designer 
índio da Costa (à direita, na frente) 
posa com sua equipe jovem e ligada, 
na sede do escritório, em Botafogo (RJ) 





40 anos no interior do Rio Grande do Sul, a empresa decidiu investir na dife
renciação do seu portfólio. Deixou de produzir apenas peças para arquitetos 
e consumidores finais, e decidiu vender para o varejo. O movimento come
çou há dez anos, com a contratação de um designer. Hoje são 30 profissionais, 
e todos os móveis são assinados. Experiências como essa têm se espalhado na 
indústria moveleira gaúcha. Na Schuster, a guinada fez o faturamento, que 
começava a patinar, crescer 30% ao ano, em média. "É o nosso diferencial compe
titivo. E ajuda até na exportação", diz Afonso Wilson Schuster, diretor da fábrica. 

Por seu potencial interdisciplinar - ele está na moda, na arquitetura e 
até nos softwares -, o design é visto como o mais versátil e importante se
tor criativo. No Brasil, ele é o terceiro maior, tanto em número de trabalha
dores como de empresas. A renda dos seus profissionais fica 30% acima da 
média da economia criativa. A Associação Brasileira de Empresas de De
sign (Abedesing) estima que existam 2 mil escritórios no país, que empre
gam pelo menos 20 mi l pessoas e movimentam R$ SOO milhões ao ano. 

NOVO PARADIGMA_É justamente por ser transversal que o BNDES op
tou por apoiar micro, pequenas e médias empresas que queiram comprar consulto
rias de design. "Não temos a abordagem direta para a área porque está embutida em 
várias cadeias produtivas", diz Luciane Gorgulho, chefe do departamento de Cultura 
do banco. Desde o ano passado, o cartão do banco, antes restrito à compra de máqui
nas, também financia a contratação de serviços do tipo. Isso mostra uma mudança de 
paradigma. Não basta fomentar empresas estimulando-as a comprar equipamen
tos. Outras ferramentas são necessárias para inovar e aumentar a competitividade. 

Para Manoel Müller, fundador da Abedesign e atual conselheiro do Insti
tuto Europeu de Design, já está claro o potencial que empresas criativas como 
as de design têm de alavancar a economia tradicional. "Mas ainda há muito a 
fazer", diz. Com a criação da associação, em 2005, ficou mais fácil divulgar o de
sign e fazer parcerias. Há dois anos, um convênio com a Apex, agência do go
verno que promove exportação, permitiu a brasileiros mostrar seu trabalho 
dentro e fora do país. Por aqui, são realizadas rodadas de negócios por meio da 
Brasil Design Week. Lá fora, os designers participam de eventos como o Festival 
de Cannes e a Feira de Design de Milão. Antonio Bernardo, premiado designer 
de joias, explica o sucesso do país lá fora: "Temos um olhar não viciado, menos 
preconceituoso e uma cultura multiétnica que nos ajuda a ser mais criativos". 

Financiamento e mais exposição permitem que os escritórios de design cami
nhem rumo à profissionalização. Há pouco tempo, viam-se profissionais autodi-

datas talentosos, mas que não tinham 
jeito para negócios. Grande parte 
não sobrevivia por mais de dois anos. 

Por pouco não foi assim com os jo
vens da paulistana Nódesign. Criado 
em 2001 por quatro colegas de facul
dade, o escritório quase fechou porque 
nenhum sabia gerenciar a empresa. "A 
faculdade não prepara o designer para 
ser um homem de negócios. Aprende
mos a ser criativos, mas isso não basta", 
diz Leonardo Massarelli, um dos sócios 
da Nó. Ao perceber a fraqueza, o grupo 
buscou capacitação e nichos mais ren
táveis. Deixou de fazer apenas objetos-
conceito e mergulhou na área indus
trial. Hoje, aposta na venda de serviços, 
aplicando a metodologia do design para 
criar produtos inovadores. Deu tão cer
to que só neste ano Massarelli recebeu a 
visita de dois grupos de possíveis inves
tidores. Um deles era um fundo brasi
leiro. O outro, um escritório internacio
nal em busca de um parceiro no Brasil. 

índio da Costa passou pela mesma 
sondagem. Mas ele está mais preocu
pado em aumentar a quantidade e a 
relevância de suas criações exclusivas 
e criar propriedade intelectual. Como 
fazer isso? Desenhando produtos, 
patenteando-os e, a partir daí, buscan
do quem tope produzir, ao invés de só 
vender soluções para empresas con
solidadas. Indio da Costa tem alguns 
projetos que poderiam ter saído do 
laboratório do professor Pardal. Um 
exemplo? Desenhou um triciclo elétri
co, para ser usado nas ruas de qualquer 
cidade, e um sistema de transporte ur
bano expresso elétrico, que anda sob 
uma canaleta de 80 centímetros de 
comprimento a um custo de fabrica
ção e implementação dez vezes menor 
que um metrô. "O bom é que as empre
sas estão mais abertas ao design", diz 
Costa. Isso torna mais fácil encontrar 
quem queira ajudá-lo a transformar 
suas ideias audaciosas em realidade. 



ARQUITETURA I A HORA E A VEZ DO BRASIL_ 
Depois de consagrar nomes como Niemeyer nos anos 60, 
a arquitetura brasileira volta a ser valorizada em todo o 
mundo. Internamente, o forte crescimento da construção 
civil, a perspectiva de dois grandes eventos esportivos e a 
maior preocupação com a sustentabilidade geram um rol de 
oportunidades para o maior setor da economia criativa do 
país. Isso não passou despercebido por grandes escritórios 
globais. O desafio agora é enfrentar essa nova concorrência 

O MAIOR SETOR DA ECONOMIA 
criativa é também o mais dependente da 
indústria tradicional. Mesmo com um 
forte veio artístico, a arquitetura anda 
a reboque da construção civil. Por isso, 
os arquitetos riem à toa ultimamente. 
Em 2010, a construção deve crescer 
9%, bem acima da economia brasileira. 
Não há dados específicos para a arqui
tetura, mas a profusão de shoppings e 
edifícios comerciais e residenciais dá 
uma dimensão de como esses profis
sionais passaram a ser cobiçados. O 
boom reflete uma demanda reprimi
da e sedenta por novidades, depois de 
décadas de lenta expansão econômica. 
Os arquitetos não têm do que reclamar. 

O Triptyque, escritório franco-
alemão de arquitetura sediado em São 
Paulo, por exemplo, quadruplicou de 
tamanho em cinco anos, graças tanto 
ao setor privado quanto o público. Um 
dos seus projetos mais recentes é um 
conjunto habitacional para a CDHU, 
companhia paulista de casas popu
lares. A construção, inovadora para 
os padrões da empresa, será ambien
talmente correta, além de moderna 
e bonita. Bem diferente dos caixotes 
sóbrios típicos desses imóveis. Para o 
pessoal do Triptyque, a brasileira Ca
rolina Bueno e os franceses Gregory 
Bousquet, Guillaume Sibaud e Olivier 
Raffaelli, a CDHU abriu seu horizonte, 
e não quer mais só fazer o edifício mais 
barato no menor tempo possível. Pre
fere qualidade, ainda que isso saia um 
pouco mais caro, porque, no longo pra
zo, seu custo de manutenção é menor. 

Esse pensamento ajuda a popu
larizar a arquitetura Brasil afora. 
Hoje, é a indústria criativa que mais 
emprega, com 43% dos trabalhado-

NOVOS TRAÇOS_Bousquet, Sibaud, 
Carolina e Raffaeli, sócios do Triptyque, 
escritório contratado para fazer casas 
populares modernas, sustentáveis e belas 



res, e que tem o maior número de em
presas, 380 mil. Também responde 
por 20% da massa salarial criativa. 

NOVO MERCADO_As pers 
pectivas são animadoras. Não só pelo 
crescimento econômico, que deve se
guir impulsionando a construção civil, 
mas também pela Copa do Mundo, em 
2014, e a Olimpíada, em 2016. A consul
toria Ernst & Young calcula em R$ 14,5 
bilhões os investimentos das 12 cidades-
sede da Copa em infraestrutura. Como 
a arquitetura corresponde, em média, a 
5% do valor de uma construção, cerca 
de R$ 725 milhões devem ser injetados 
na área. "Ficamos sem um mercado de 
verdade por anos. Eram altos e baixos. 
Agora, com crédito na praça, financia
mentos e eventos, a situação mudou", 
diz Ronaldo Rezende, presidente da 
Associação Brasileira dos Escritórios 
de Arquitetura do Brasil (AsBEA). 

O arquiteto Daniel Fernandes sim
boliza essa guinada. Depois de quase fe
char seu escritório por duas vezes em 12 
anos, agora ele está envolvido nas obras 
de dois novos estádios para o Mundial, 
orçados em quase R$ 1 bilhão. "Investi
mos por três anos em projetos até con
seguir esses trabalhos. Hoje, o setor está 
tão aquecido que faltam profissionais", 
diz Fernandes. Mas a arquitetura é 
mais do que uma mera aliada da enge
nharia. O projeto de Fernandes para a 
Cidade da Copa, em Recife, que, além 
do estádio, terá restaurantes, shoppin-
gs, museu, teatro, cinema e centro de 
convenções, usará materiais ecológicos, 
sistemas inteligentes de refrigeração 
de ar e economizará 60% de água em 
comparação com arenas tradicionais. 
Não foi só para fazer bonito para visi
tantes que o governo federal contratou 
soluções sustentáveis. A preocupação 
está mais presente na esfera pública. 

O projeto do Triptyque de um con
junto habitacional de baixo custo e dife

renciado é representativo dessa onda. Os prédios são acessíveis a deficientes, têm 
placas solares para aquecer a água do banho e meios de captar chuva para reutilizá-
la nas hortas comunitárias (no lugar de jardins), na limpeza do condomínio e nos sa
nitários. Todos os imóveis terão varanda, algo impensável numa construção barata. 
E nessas varandas haverá uma tela transparente para que moradores com pequenos 
negócios domésticos - como costureiras ou encanadores - possam anunciar seus 
serviços. As unidades serão, em média, 20% mais caras do que as da ideia inicial. 

Ruy Ohtake também usou a arquitetura para romper padrões. Seu projeto do 
hotel Unique, em São Paulo, é revestido de um material verde e tem forma seme
lhante a uma melancia. Pelo desenho inusitado, os quartos das extremidades da 
construção têm uma parede curva. "O pessoal queria tampar para deixar a parede 
reta. Insisti para ficar como no desenho", diz Ohtake. Hoje, são os quartos mais co
biçados e caros. Para o arquiteto, é a prova de que nem tudo precisa estar nos mol
des convencionais, nem sob a égide da funcionalidade. Foi esse pensamento que 
moldou grandes nomes da área, como Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. 
"Depois que estes profissionais fizeram sucesso internacional, ficamos meio es
quecidos. Há pouco tempo, o Brasil passou a ser moda lá fora, e a nossa arquitetura 
voltou a ser olhada mais de perto", afirma o arquiteto Marcio Kogan. Atualmente, 
50% do faturamento de seu escritório vem de clientes estrangeiros. Mas os novos 
negócios da Copa e da Olimpíada intensificaram a competição no país. "Recebo 
muitas ligações de vários países, especialmente da Europa, de interessados em vir 
para cá", diz Kogan. Embora esse movimento ainda não tenha impactado o mer
cado local, os brasileiros já se preparam para a briga. Criatividade e capacidade de 
trabalho com restrições são as nossas armas para enfrentar a nova concorrência. 

AUDIOVISUAL I NOVA IMAGEM EM AÇÃO Tropa 
de Elite 2 é a prova definitiva de que o cinema brasileiro 
não é mais o mesmo. O número de produções deu um 
salto e levou o faturamento a patamares inéditos. Isso é 
um reflexo da situação privilegiada que vive o setor, entre 
as indústrias criativas. Se o incentivo é importante para 
promovê-las, é no audiovisual que há a estrutura mais bem 
montada neste sentido. Esses casos de sucesso ajudam a 
criar uma nova visão sobre a economia criativa no país 





A virada do cinema brasileiro serve 
de modelo para a produção indepen
dente de TV? Sim, até porque as emis
soras produzem grande parte do que 
exibem, e sobra pouco espaço para os 
independentes. Uma janela abriu-se 
com a TV a cabo, mas, com 8 milhões de 
assinantes, ainda está longe da TV aber
ta. Uma saída é prestar serviços, como já 
bem o fazem os chineses e os indianos. O 
preço do minuto de animação é até cinco 
vezes menor nesses países. Isso balan
çou a Vetor Zero, maior produtora de 
computação gráfica do país. Criada em 
1984 por Sergio Salles e Alceu Baptistão, 
a empresa faz animação para publicida
de e vídeos institucionais. Há três anos, 
mais de 50% do faturamento vinha do 
exterior. Hoje, gira em torno de 35%. Por 
isso a Vetor Zero está investindo em pro
dutos próprios. "Eles podem ser licen
ciados. O seriado Pokémon movimentou 
US$ 32 bilhões no mundo", diz Salles. 

O trio de sócios da TV PinGuim vai 
pelo mesmo caminho. Kiko Mistrorigo, 
Célia Catunda e Ricardo Rozzino criaram 
o Peixonauta. O desenho conta as aven
turas de um peixe e seus dois amigos na 
proteção ao meio ambiente. Voltado para 
crianças, o seriado virou líder de audiên
cia no canal a cabo Discovery Kids. O su
cesso levou-o para 65 países e rendeu 18 
contratos de licenciamento, que respon
dem por 30% da receita da produtora. 
Para crescer, a TV PinGuim conseguiu 
R$ 2 milhões junto à Finep e foi em busca 
de investidores. Duas conversas engre
naram, mas nenhuma se concretizou por 
conta de um obstáculo comum na econo
mia criativa. "Estávamos concorrendo 
com uma fabricante de pães e outra de 
prego líquido. São produtos com retorno 
mais palpável. No nosso, isso é impon
derável", afirma Mistrorigo. Um canal 
se abriu com a ajuda do BNDES. Com 
R$ 500 mil emprestados pelo banco e 
mais R$ 400 mil próprios, a produtora 
conseguiu tirar o Peixonauta do papel. 

ERA ESPERADO QUE TROPA DE ELITE 2 FIZESSE BARULHO, A JULGAR PELO 
SUcesso da primeira versão. O filme realmente brilhou. Transformou-se na 
maior estreia nacional da história, com 1,25 milhão de espectadores. Até o iní
cio de novembro, havia atraído 10 milhões de pessoas e se tornado o segundo 
filme brasileiro mais visto, só atrás de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Com re
ceita de R$ 82,4 milhões, é também o mais rentável da década. Mais discre
tamente, marcou uma virada de José Padilha, que deixou de ser apenas um 
diretor criativo para pensar em negócios. "Meu estilo conquistou um público 
e me aproximou do lado comercial e dos problemas do cinema", diz Padilha. 

Um desses problemas é a divisão da bilheteria. Hoje, as produtoras bus
cam a maior parte do capital necessário para a produção, mas ficam com a 
menor fatia dos ganhos. A distribuidora, dona dos direitos de comercializa
ção, marketing e exibição, retém até 30%. Cinemas embolsam a metade. Com 
Tropa de Elite 2, Padilha criou uma estrutura de distribuição própria na pro
dutora Zazen. "O risco é quase todo do produtor. Então é ele quem deve con
trolar o processo", afirma. "O modelo tradicional não precisa acabar. Mas pro
dutos bons conseguem financiamento e tornam esse novo caminho viável." 

A ousadia é possível porque a indústria do cinema tem uma posição única na 
economia criativa. O cinema tem a melhor estrutura para receber investimentos. Os 
marcos são a Lei Rouanet, de 1991, para cultura, e a Lei do Audiovisual, de 1993. Elas 
garantem a dedução no IR de 63% a 100% do valor investido. Em 2009, R$ 124,3 
milhões chegaram às produtoras assim. Fernando Meirelles, diretor de Cidade de 
Deus, acredita que isso fez o cinema deixar de ser aventura. "Para obter incentivos, é 
preciso ter um controle financeiro detalhado. Isso organizou o setor", diz Meirelles. 

O BNDES é hoje o maior investidor, segundo a Agência Nacional de Cinema. 
"Há um valor econômico no cinema, além do simbólico e cultural", diz Luciane 
Gorgulho, do BNDES. Em quatro anos, o banco emprestou R$ 142,2 milhões. 
Torna-se sócio das iniciativas por meio de fundos, os funcines. O banco lidera 
dois dos 14 existentes. Um é administrado pelo Grupo Lacan e a distribuidora 
Downtown. Foi criado em 2007, com patrimônio de R$ 14 milhões. O maior é 
gerido pela Rio Bravo, em que o banco entrou com R$ 10 milhões, dos R$ 18 mi
lhões. Já contaram com seu apoio 12 filmes. O fundo ainda é sócio minoritário na 
Conspiração Filmes, uma das maiores produtoras do país. O resultado do au
mento de capital é o salto no volume de produções, de cinco por ano, na década 
de 90, para as atuais 100. "Um constante influxo de capital permite um trabalho 
cada vez melhor", diz Padilha. Um estudo da Firjan coloca o audiovisual como a 
sétima área criativa do país, com 3,6% dos trabalhadores e 5,2% das empresas. 



MODA I O CIFRÃO É O NOVO PRETO_A moda brasileira 
se profissionalizou. Transações milionárias criaram grandes 
grupos com metas ambiciosas. Essas grifes querem disputar 
com etiquetas globais e, assim, conquistar de vez um espaço 
no cenário internacional. À frente desse movimento está 
Paulo Borges. Idealizador da São Paulo Fashion Week, a 
maior semana de desfiles do país, o empresário paulista 
viu a moda se transformar numa potência de R$ 90 
milhões e na segunda maior indústria criativa do Brasil 

VER PAULO BORGES CHEGAR EM UM 
desfile é o mesmo que entender de quem 
se trata. Por onde passa é cumprimen
tado. Quando não passa, as pessoas vão 
até ele. O rapaz que saiu da interiorana 
São José do Rio Preto para estudar com
putação em São Paulo transformou-se, 
ao longo de 29 anos, em um dos mais 
influentes da moda brasileira, com di
reito a verbete na enciclopédia online 
Wikipédia. Lá se sabe que Borges, 47 
anos, criou a São Paulo Fashion Week 
(SPFW). Que começou a carreira como 
assistente da jornalista Regina Guer
reiro e, nos anos 90, fez os primeiros 
desfiles e criou a agência Luminosida
de. Para ficar completo, deveria constar 
no texto que Borges é um dos maiores 
ativistas do setor. O lado político vem à 
tona com facilidade. "Somos a segunda 
indústria do país, a maior em empre
gos. Isso engorda os cofres públicos. 
Mas falta incentivo e sobram impostos 
e burocracia", diz. "O país pensa com-
modities, mas não pode fazer só isso." 

Borges insiste no discurso há 15 
anos. Sua carreira se confunde com a 
história da moda nacional. No início, 
era um setor confuso, com desfiles 
ao longo de todo o ano e marcas sem 
gestão. Isso começou a mudar quan
do criou o Morumbi Fashion, em São 
Paulo, evento que seria a maior sema
na de desfiles do país. Antes, Borges já 
traçara metas ambiciosas num projeto 
de 30 anos. Nos primeiros dez, bateu 
na tecla da profissionalização e organi
zou um calendário em torno da SPFW 
Foi o maestro da virada do setor de algo 
supérfluo para uma área com impacto 
anual de R$ 90 milhões na economia. 
Hoje, as 35 mil empresas de moda ge
ram 1,7 milhão de empregos diretos. 

ELE TEM UM PLANO_Quando criou a 
São Paulo Fashion Week, Paulo Borges fez 
um projeto de 30 anos para a nossa moda 
e não deseja sair de cena até conclui-lo 
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Foto



ESTRATÉGIA E GESTAO_Agora, à frente de mais quatro grandes 
eventos e sócio de um dos maiores grupos de moda do país, Borges quer tornar a 
moda brasileira competitiva internacionalmente. "Estamos num segundo mo
mento. Já se entende o papel estratégico da moda para o país. Esta década é a da 
consolidação, da estratégia e da gestão", afirma, revelando o seu lado empresário. 
Há três anos, o mercado ganhou uma pegada financeira inédita. Fundos de in
vestimento, como Tarpon e Artesia, e os grupos Marisol e A M C Têxtil foram às 
compras, atraídos por um mercado com margens maiores do que os setores tradi
cionais. Um exemplo do que ocorre: o design e a reputação de marcas e estilistas 
fazem com que 1 quilo de algodão, exportado a US$ 2,80, dispare para US$ 250 
na forma de um biquíni de grife. No Brasil, isso faz da moda a segunda maior in
dústria criativa, atrás só da arquitetura, com 30% dos profissionais e empresas. 

Outro fator que atraiu novos olhares para a indústria foi o maior poder de 
compra da população, com a estabilidade econômica. "Milhões de brasileiros 
entraram para a sociedade de consumo dispostos a pagar por esses produtos. É 
uma forma de afirmar sua nova identidade", diz Fernando Pimentel, diretor su
perintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). Um sinal desse 
aquecimento está no aumento do consumo de fibras por habitante, que saiu de 8,3 
quilos, em 2003, para os atuais 12,8 quilos, dos quais a moda responde por 65%. 

Mas ainda nos falta expressão internacional. Cerca de 90% da nossa produção 
é consumida no país. Reverter esse cenário é uma das metas por trás da entrada 
de investidores e da formação de grupos de grifes. O modelo é o mesmo dos con
glomerados franceses Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), dono de 60 marcas 
do porte de Dior e Fendi, e o PPR, gestor de etiquetas como Gucci e Balenciaga. Sob 
um mesmo guarda-chuva, essas empresas de moda compartilham serviços, redu
zem custos e ganham poder de fogo para brigar pelo bolso do consumidor global. 

Nem todas as últimas investidas funcionaram. A Identidade Moda, por exem
plo, formada pelos jovens financistas Enzo Monzani e Conrado Will , deu preju
ízo e ficou pelo caminho. Já o banco Pactuai escreveu, com a holding InBrands, 
uma trajetória sólida. Hoje administra oito empresas, como Ellus, Isabela Cape-
to e Richards. Seu faturamento é estimado em R$ 500 milhões. Borges não ficou 
de fora. Vendeu sua agência de conteúdo, eventos e marketing para a InBrands. 

Uma das mais recentes aquisições do grupo foi a empresa Salinas, de moda 
praia. "Ainda tem reserva de mercado por causa das taxas de importação, mas 
isso vai acabar. Temos de competir de igual para igual com as marcas globais", 
diz Jaqueline De Biase, cofundadora da Salinas. "A formação de grupos é a solu
ção. Quem não tiver escala, criatividade e profissionalismo não vai sobreviver." 

Criada em 1982, a marca já foi capa 
da Sports Illustrated, revista de esporte 
americana, vende para 39 países e ob
tém 15% do faturamento anual de R$ 
40 milhões no exterior. Isso irá crescer 
com a abertura, em 2011, de um centro 
de distribuição e venda direta para 
o consumidor, nos Estados Unidos. 

A conquista de novos mercados 
não significa o abandono das raízes. 
Márcia Ganem, que aposta na par
ceria com rendeiras e bordadeiras, 
sabe disso. Sua trama de fios inspira
da na palha do xequerê, uma espécie 
de chocalho, ganhou destaque inter
nacional. Hoje vende para 12 países 
na Europa, Ásia, América do Norte 
e Oriente Médio, de onde vem 70% 
de seu faturamento. Márcia agora 
empenha-se em criar uma exposição 
desses trabalhos. "A maior parte do 
que é feito pelas artesãs é de baixo va
lor agregado. Mas, se você faz a ponte 
com estilistas e designers de todo o 
mundo, a produção se diversifica e elas 
lucram mais", diz a estilista baiana. 
Paulo Borges sempre reforça a impor
tância desse tipo de projeto. "Se a gente 
transforma artesanato em design, au
menta o valor da etiqueta", diz Borges. 

Faltam 15 anos para Borges com
pletar seu grande projeto, e ele não vai 
a lugar algum até lá. Encerra a conver
sa com Época NEGÓCIOS com mais 
um de seus discursos apaixonados. "O 
Brasil é especial, tem uma criatividade 
mais refinada. A gente abraça o mundo, 
Índia e China não são assim. Temos de 
usar isso para trilhar nosso caminho. 
Ninguém vai fazer isso pela gente", diz 
Borges, revelando mais uma faceta, a 
ufanista, que dá mais sentido ao seu 
lado empresário-ativista. "Lá fofa, não 
querem mais saber de samba ou Ro-
naldinho, mas do futuro do país. Preci
samos mudar essa visão aqui. Às vezes 
parece que o mundo espera mais do Bra
sil do que o Brasil espera de si mesmo." 



MÚSICA I É O FIM DO AMADORISMO _Reconhecido 
como celeiro de talentos, o Brasil ampliou horizontes. Além 
de exportar artistas, passou a receber um volume inédito 
de nomes internacionais. Junto ao crescimento do consumo 
doméstico, com mais gente buscando lazer, esse movimento 
traz novas perspectivas ao mercado. A produção de 
shows e a popularização de novos canais de distribuição, 
como celulares e a internet, ganham espaço. Isso só é 
possível graças à recente profissionalização do setor 

PAUL MCCARTNEY, BLACK EYED PEAS, BON JOVI, BEYONCÉ, AEROSMITH, 
Green Day, Rush, Mariah Carey Só neste ano cerca de 100 atrações internacionais 
passaram pelo Brasil. Isso para ficar nas mais conhecidas. É um volume inédito, 
resultado da profissionalização do setor no país. "Dizem que o mercado musical 
está em frangalhos. Na minha opinião, nunca esteve melhor. Em frangalhos está a 
venda do suporte físico, o CD. Mas levantar patrocínio e produzir eventos está fácil. 
A música digital dá chances para quem se arrisca e quer aprender. Há muitas opor
tunidades", diz Fabrício Nobre, um goiano de 32 anos, diretor da Monstro Discos. 
Nobre surfa essa onda, mas já penou bastante para conseguir espaço no mercado. 

Sua empresa faz o maior festival de música independente do país, o Goiâ
nia Noise, orçado em R$ 600 mil e que em 2010 foi patrocinado pela Petrobras. 
Algo impensável em 1994, na sua primeira edição. Na época, o esquema era 
amador. Dez bandas se juntaram para alugar equipamentos e se apresentar. No 
ano passado, o festival teve de Hermeto Pascoal a Sepultura. Abrigou ainda pa
lestras e seminários. A veia empresarial e seu trabalho à frente da Associação 
Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin) rendeu a Nobre o prêmio de em
preendedor criativo na América Latina, em 2008, do consulado britânico. Na 
etapa mundial, ele ficou em quarto. "Aqui fazemos de tudo. Do contrato com a 
banda até a gravação de CDs e a divulgação. Eles achavam delírio trabalhar as
sim", diz. Agora o modelo brasileiro serve de inspiração para os estrangeiros. 

Durante muito tempo o setor musical foi mambembe, lucrando menos do que 
poderia por desorganização. A preocupação com a liberdade e a criatividade era 
tão grande que o lado comercial era menosprezado. Mesmo talentos como Vinicius 
de Moraes e Tom Jobim venderam músicas por ninharia no início de carreira. Isso 
mudou. Artistas se valorizaram e aprenderam a cobrar mais. Ao mesmo tempo, 
a experiência trouxe qualificação. Empresários, produtores e técnicos se profis
sionalizaram. Mas nem sempre a cadeia do setor teve seu potencial explorado. 

É CARNAVAL_O Carnaval de 
Salvador, por exemplo, era um bom 
negócio para os músicos, mas rendia 
poucos dividendos para a cidade. Foi 
só quando a administração municipal 
licitou cotas de patrocínio para produ
toras de eventos que o dinheiro passou 
a entrar. Já no primeiro ano do novo sis
tema, em 2008, o valor arrecadado sal
tou de R$ 3 milhões para R$ 7 milhões. 
Neste ano, a negociação ficou por conta 
de um consórcio formado pela agência 
de publicidade OCP e pela Caco de Te
lha, empresa da cantora Ivete Sangalo. 
Foram obtidos R$ 15 milhões. "Organi
zamos melhor o merchandising, com 
uma exposição maior das marcas, e 
também passamos a apresentar uma 
série de informações sobre a importân
cia econômica do evento. Hoje chego 
no cliente com um pendrive cheio de 
dados e argumentos para convencê-lo 
de que o Carnaval dá retorno e merece 
um patrocínio maior", diz Jesus San
galo, diretor da Caco de Telha e irmão 
de Ivete. O Carnaval é só um dos negó
cios da empresa, criada para gerenciar 
a carreira da cantora. O faturamento 
da Caco de Telha, que reúne dez em
presas e tem 200 funcionários, deve 
chegar a R$ 84 milhões em 2010. O 
grupo cresce 15% ao ano desde 2005. 

O mercado musical, porém, vai 
muito além dos grandes palcos. Com 
a venda de CDs minguando, as apre
sentações ganharam importância. 
Calcula-se que 60% do faturamento de 
um artista venha dos shows. É preciso 
achar novos lugares para esses mú
sicos. Um grande filão é o de eventos 
empresariais. Pode ser o lançamento 
de um novo produto ou uma festa pro
movida para estreitar o relacionamen
to com clientes e fornecedores. O Ban
co de Eventos, agência de marketing 
promocional, tem se beneficiado da 
tendência. "Temos uma atração musi
cal em quase todas as nossas ações. Se 



não for uma banda ou um cantor, há 
pelo menos um DJ", diz Andréa Galas
so, diretora-geral da empresa. Não há 
dados consolidados sobre o mercado 
de produção musical, mas quem dele 
participa nunca esteve tão animado. A 
conjuntura econômica ajuda no cres
cimento. A crise atingiu duramente a 
Europa e os Estados Unidos e fez boa 
parte dos investimentos estrangeiros 
migrar para países emergentes, como 
o Brasil. Artistas de fora também veem 
o país como um mercado em poten
cial. Aliado a isso há a ascensão social 
interna, com mais gente consumindo 
itens antes considerados supérfluos, 
como os de lazer. "Há público para 
todos. De concertos de jazz a shows 
de bandas sertanejas", diz Andréa. 

Assim como em outras indústrias 
criativas, um desafio no ramo musical 
é equilibrar o lado artístico com o seu 
potencial econômico. Para quem enca
ra a música como negócio não adianta 
ter mil fãs se essa popularidade não 
for transformada em dinheiro. Isso 
não significa, necessariamente, desca
racterizar o trabalho em prol do lucro. 
Significa que ao se estruturar, a música 
pode ter um impacto mais relevante e 
gerar opções de trabalho em regiões 
onde faltam oportunidades. Foi o que 
aconteceu no Pará, onde um estilo 
musical criou uma nova indústr ia 
cultural. A mistura de ritmos tradi
cionais da região, como carimbo, lun
du e calypso, com batidas eletrônicas 

movimenta R$ 120 milhões por ano e 
emprega 7 mil pessoas só em Belém. 

A cadeia é extensa, vai dos can
tores e produtores aos vendedores 
ambulantes de CDs. O tecnobrega 
destaca-se principalmente por sua 
autogestão. Os próprios músicos são 
responsáveis por produzir e popula
rizar as canções. Tudo graças ao uso 
criativo da tecnologia. Boa parte dos 
CDs é gravada pelos artistas durante 
shows e colocada à venda logo após a 
apresentação. Há músicas disponí
veis para celular via Bluetooth e rá
dios na internet focadas no ritmo. "A 
flexibilidade e a agilidade desse pes
soal é impressionante. Encontraram 
uma forma vigorosa e sustentável 
de ganhar dinheiro com a música e 
espalhar uma cultura, atuando tam
bém como empresários", diz Ronaldo 
Lemos, diretor do centro de tecnolo
gia e sociedade da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e autor de um amplo 
estudo sobre o tecnobrega. O sucesso 
já atravessou as fronteiras do norte 
do país. Em outro tempo, Gaby Ama-
rantos, expoente do ritmo, apelidada 
de Beyoncé do Pará, sequer se apre
sentaria fora de seu estado. Neste ano, 
fez sua primeira performance-solo 
em São Paulo. O show estava lotado. 

ALÉM DO GOGÓ_O goiano Fabrício 
Nobre é vocalista da banda MQN, mas se 
destacou como empresário ao criar o maior 
festival de música independente do país 







SOFTWARE I CAPITAL ABERTO_Uma das mais 
recentes da economia criativa, a indústria do software 
é também uma das mais d inâmicas . A cada nova 
tecnologia no mercado, abre-se um novo horizonte de 
oportunidades. Para melhorar, isso vai ao encontro de 
um interesse crescente nesses negócios por parte de 
investidores nacionais e internacionais. A combinação 
de boas oportunidades e ótimos salários faz da área 
a mais procurada por estudantes nas universidades 

A SORTE EMBARCOU JUNTO COM 
Gustavo Caetano na sua volta dos Esta
dos Unidos, há três anos. O mineiro es
tava no Massachusetts Institute of Te
chnology (MIT) para se preparar para 
a nova fase de sua empresa, a Samba 
Tech. A revenda de jogos para celular 
ia bem, mas ele não via futuro em um 
negócio tão vulnerável à concorrência. 
A saída foi criar tecnologia e se blindar. 
Na viagem de volta, sentou-se ao seu 
lado no avião o diretor do GLabs, o bra
ço de apoio a empresas embrionárias 
do MIT. A conversa rendeu um convite 
a Caetano para integrar o programa. O 
choque de gestão ficou completo com 
o investimento de R$ S milhões feito 
pelo fundo FIR Capital, em 2008. Hoje, 
a Samba Tech é líder em armazena
mento e distribuição de vídeos online 
no país, com 50 milhões de exibições 
por mês e faturamento anual de R$ 10 
milhões. Depois de dobrar de tama
nho neste ano, a empresa ensaia a ex
pansão internacional e uma segunda 
injeção de capital, de R$ 10 milhões. 
"Vou neste mês à Califórnia para fechar 

com um fundo", diz Caetano. "Todo 
mundo está de olho no Brasil por
que os outros mercados saturaram." 

A indústria de tecnologia foi mar
cada por grandes transações em 2010. 
A companhia de viagens online Home-
Away comprou o site AlugueTempora-
da. O conglomerado WPP adquiriu as 
agências de publicidade online Mídia 
Digital e i-Cherry. O portal BransdClub 
obteve US$ 15 milhões com o grupo 
sul-africano Naspers. E os alemães do 
Group Buying Global apostaram R$ 17 
milhões no portal de compras coletivas 
ClickOn. A julgar pelos bastidores, o 
próximo ano promete. Joseph Nejman, 
da Tomorrow Ventures, Niklas Zenns-
tröm, criador do serviço de telefonia 
Skype, e Matt Cohler, do fundo Bench-
mark, estão entre os interessados no 
país. "Todas as semanas um fundo liga 
querendo entender a dinâmica do mer
cado", diz André Emrich, sócio da FIR 
Capital, que já fez dois investimentos 
bem-sucedidos em busca online com a 
Akwan, vendida para o Google, e a Mi-
ner, comprada pelo UOL. "A excelência 





técnica e a criatividade, além do poten
cial do mercado, são grandes atrativos. 
A procura é a prova de que o país entrou 
de vez no radar deles", afirma Emrich. 

Também é a prova de um status 
privilegiado do software na economia 
criativa. Como essas indústrias têm 
negócios com poucos ativos, como 
imóveis ou equipamentos, e contratos 
de serviços de curto prazo, isso gera 
incerteza quanto aos riscos, o que in
viabiliza financiamentos de bancos e 
inibe investidores. Mas esse paradig
ma mudou graças a um ciclo virtuoso 
de baixos investimentos e alto retorno 
criado no Vale do Silício. Desde os anos 
70, fundos americanos apostam em 
empreendimentos pequenos e com 
grande potencial de crescimento. Foi 
assim com Google, Microsoft e Face-
book. A indústria de capital de risco 
brasileira foi influenciada pelo cenário 
internacional. "A primeira leva de fun
dos nacionais, de 2001, já surgiu com 
foco em tecnologia. Isso educou investi
dores sobre sua dinâmica", diz Emrich. 

O Brasil demorou para entrar na 
área. Até os anos 90, predominava a 
cópia de produtos internacionais. Isso 
mudou com a abertura de mercado, 
que obrigou empresas a criarem tecno
logias para competir com os baixos cus
tos internacionais. Na última década, o 
setor cresceu 20% por ano, segundo o 
instituto de pesquisa IDC. Hoje, movi
menta US$ 18 bilhões. Seus principais 
poios estão no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Recife, Belo Horizonte e Florianópolis. 
São 9 mil as companhias de tecnologia, 
a maioria de micro ou pequeno portes. 
Do total, só 2 mil criam programas. O 
restante revende ou presta serviços. 

Hoje, software é a quarta maior indústria criativa do Brasil, com 5% da mão de obra 
e das empresas. Sua participação dobra em massa salarial porque o setor é um dos que 
têm melhor remuneração. A renda mensal é 83% maior que a média nacional. A com
binação de bons salários e oportunidades transformou a área em uma das mais procu
radas nas universidades, com 36% do total de formandos. Mas ainda é insuficiente. A 
Associação Brasileira de Empresas de Software (Abes) estima a lacuna em 70 mil pes
soas. "Isso é resultado de décadas de atraso na educação. Há uma demanda não atendi
da por causa do apagão de mão de obra", afirma Gerson Schmitt, presidente da Abes. 

BASTA TALENTO_Por parte dos empreendedores, o setor é atraen
te por seus baixos custos. Montar um negócio de software não requer mais uma 
central de dados própria. Isso agora é terceirizado e entregue pela internet, num 
sistema conhecido como computação em nuvem. Além do preço, é atraente por 
ser possível adaptá-lo à demanda do cliente quase que automaticamente. Isso sig
nifica que para se ter uma empresa de software bastam talento e uma boa ideia. 

A história da produtora FingerTips ilustra essa nova realidade. Ricardo Longo 
nunca havia escrito uma linha de programação quando resolveu fazer programas 
para smartphones. O ano era 2008, e Steve Jobs, CEO da Apple, havia anunciado a 
App Store, uma nova loja online de aplicativos para iPhone. Assim são chamados os 
softwares de entretenimento e produtividade para celulares. Faltavam três dias para 
o lançamento da loja, mas Longo foi aconselhado a abrir a FingerTips na mesma data, 
para ser pioneiro nos aplicativos. Ao lado de um sócio especialista, ele encarou o desa
fio. "Nosso investimento inicial foi zero", afirma Longo. "Hoje, se você tem um site, você 
tem uma empresa. Nosso sucesso não dependia de equipamento e capital, mas de um 
time talentoso." Passados dois anos, a FingerTips é a maior do setor. A equipe de 25 
pessoas colocou no ar 40 aplicativos, para clientes como Bradesco, Ticket e CVC, e tem 
mais 25 em produção. Deve faturar R$ 3 milhões neste ano, 120% mais do que em 2009. 

Um dos mais recentes setores da economia criativa, a indústria de software também 
é dos mais dinâmicos. Na última década fortaleceu-se, com a popularização da internet. 
A boa notícia é que isso está apenas no começo. Cada nova tecnologia gera uma profu
são de oportunidades e um bom problema para as empresas da área. Quando falou a 
Época NEGÓCIOS, Longo acompanhava um anúncio da Apple, como aquele que deu 
origem à FingerTips. Desta vez, Jobs revelava ao mercado que iria levar o modelo de apli
cativos para a linha de computadores da empresa. "Isso vai permitir vender programas 
de computador a US$ 1 ou US$ 2, o que era impossível", diz Longo, que conta só con
seguir planejar o negócio de seis em seis meses. "O mercado muda todos os anos. Isso 
acabou de acontecer. O que vou fazer agora? Não sei. Pergunta daqui a uma semana?" 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 46, p. 138-159, dez. 2010.




