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Por  KÁTIA MELLO

Janela de oportunidades 
e desenvolvimento social
Confi ra a seguir um amplo panorama desse segmento emergente, 
mas que já começa a entrar na agenda do governo federal. 
Eventos como Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada do Rio 2016 
podem ser grandes alavancadores para as diversas atividades 
relacionadas a esse setor gerando um ciclo virtuoso. 
Além do impacto econômico, a Economia Criativa também 
é um importante fator de desenvolvimento social, 
embora esbarre ainda em barreiras como a alta 
carga tributária e a falta de uma política pública 
que estimule a inovação  
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A economia criativa é a terceira revolu-
ção industrial, uma revolução pací	 -

ca que será a protagonista do século 21. 
Essa é a tese de Jean Paul Jacob, consul-
tor emérito da IBM e de vários estudiosos 
sobre o surgimento de uma nova econo-
mia. Ela pode ser desconhecida para al-
guns, mas está na principal pauta em di-
versos fóruns internacionais, nas univer-
sidades, nos setores privados e na discus-
são de promoção de políticas públicas em 
países europeus, nos Estados Unidos, no 
Canadá e na Austrália. Em uma década, 
a economia criativa passou a gerar apro-
ximadamente US$ 1,8 trilhão anuais, se-
gundo as estimativas mais modestas, e 
seu crescimento chegou a 8,5% ao ano. 

A expectativa é de que, até 2020, ela 
seja responsável por movimentar US$ 
6 trilhões ao ano.  Não é pouco para um 
segmento emergente. O Brasil, conheci-
do por ser uma nação de pessoas criati-
vas, caminha em passos vagarosos nes-
ta direção com uma participação tímida 
de 2,6% do PIB, ou seja, US$ 39 bilhões 
(considerando o PIB de US$ 1,5 trilhão), 
segundo dados da Conferência das Na-
ções Unidas para o Comércio e Desen-
volvimento (Unctad). A única pesquisa 

realizada no País foi feita pela Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) 
e inclui toda a cadeia (as ditas indústrias 
criativas e as profissões de apoio a elas, 
como auxiliares, assistentes). Esse estudo 
afirma que o Brasil abriga 52,3 mil empre-
sas criativas, a maior parte na moda, de-
sign e arquitetura. São empresas de mé-
dio e pequeno porte, com até 20 funcio-
nários cada uma. 

Agora, o governo de Dilma Rousseff 
anuncia que irá priorizar nosso potencial 
ao estabelecer a Secretaria de Economia 
Criativa, ligada ao Ministério da Cultura. 
A secretária indicada, Cláudia Leitão, (leia 
entrevista à pag. 126) terá grandes desa-
fios pela frente.

Nação criativa
Afinal, o que é economia criativa? Não 

existe um único conceito sobre o assun-
to. A ideia surgiu na década de 90 e esta-
va primeiramente veiculada à indústria 
cultural, aos segmentos das artes, como 
design, publicidade, moda, cinema e ví-
deo, rádio e TV, artes cênicas, arquitetu-
ra, games, softwares. Em 1994, o governo 
australiano criou o conceito de creative 
nation (nação criativa) como uma políti-
ca cultural de desenvolvimento do país. 

A princípio, era uma forma de se pen-
sar além da indústria cultural, do mo-
delo de bens culturais, de apostar na 
criatividade como um insumo infinito. 
A Unctad  resolveu ampliar essa defini-
ção ao incluir toda atividade baseada no 
intelecto, no conhecimento, no talento 
das pessoas que gera produtos ou servi-
ços de valor agregado, como o turismo, o 

patrimônio histórico e até o artesanato. 
Apesar dessas divergências, que exis-

tem até hoje, há um consenso entre os 
especialistas: o motor é a criatividade e 
a riqueza de um país está nas pessoas. “O 
investimento é no intelecto, no cérebro 
do ser humano. A melhor tecnologia que 
existe está na cabeça”, diz Jean Paul Jacob. 

A diferença é que essa criatividade não 
conduz apenas à inovação, mas ela é res-
ponsável por um novo modelo socioeco-
nômico mundial, baseado nos produtos in-
tangíveis, que, como a própria palavra diz, 
possuem valor agregado não visível a olho 
nu. Estes seriam os novos bens de consumo. 

Diante da escassez de matérias-pri-
mas, como petróleo e minérios, não ha-
veria mais sentido em insistir em um mo-
delo econômico criado na era pós-revo-
lução industrial, dependente de recur-
sos naturais e sustentado por um siste-
ma de importação e exportação de com-
modities.  Depois da era da informação, 
do imenso avanço da tecnologia de in-
formação, sería mos somente superados 
por uma nova era de ideias, do conheci-
mento, da inovação sem fim. “Quando se 
fala em criatividade e cultura, os recursos 
são abundantes, principalmente nos paí-
ses do Hemisfério Sul. Estamos propon-
do uma revisão conceitual de riqueza e 
pobreza”, diz Lala Deheinzelin, consulto-
ra sobre economia criativa.

A discussão ganhou força no Reino 
Unido, em 1997, quando o primeiro-mi-
nistro trabalhista Tony Blair resolveu iden-
tificar as indústrias criativas como um 
setor à parte da economia formal. Blair 
definiu a indústria criativa como to-

A cadeia da indústria criativa



Fonte: Firjan

Expressões culturais 
artesanato (têxteis, 
cerâmicas, joias, metais, 
vidros), festas populares, 
folclore, museus e 
bibliotecas

Artes cênicas
criação artística, 
produção de espetáculos 
e artes cênicas

Artes visuais
criação artística, ensino 
de arte e cultura

Música
criação artística, 
produção, shows e 
concertos

Filme e vídeo
desenvolvimento 
de sets de filmagem, 
produção, fotografia, 
distribuição, exibição

TV e rádio
produção, 
programação, 
transmissão

Mercado editorial
edição de livros, jornais 
e revistas, edição digital

Software e computação
desenvolvimento de 
software e sistemas, 
análise e design de 
sistemas, administração 
de redes, desenvolvimento 
de jogos de computador 
e de videogames, 
consultoria em TI

Arquitetura
design de edificações, 
paisagens e ambientes, 
planejamento urbano 
e conservação de 
prédios históricos

Design
desenvolvimento de 
imagem para produtos 
e empresas, design 
gráfico e multimídia, 
desenvolvimento 
de novos produtos, 
design de interiores

Moda
desenho de roupa, 
calçados e acessórios, 
desfiles, perfumarias, 
beleza e maquiagem

Publicidade
pesquisa de mercado, 
administração 
de imagem
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da aquela que gera riqueza por meio do 
intelecto e reuniu vários de seus ministé-
rios para estabelecer novas políticas pú-
blicas para ela. Antes de colocá-las em 
prática, pediu uma ampla pesquisa pa-
ra saber onde se encontravam os nichos 
criativos britânicos e quantas pessoas fa-
ziam parte deles. 

As cidades de Sheffield, Manchester e 
Liverpool — todas no norte do país — já 
realizavam desde a década de 80 ações 
que tinham como mote a valorização da 
indústria criativa, mas eram polos com 
centros urbanos degradados e foram as 

economia, o que equivale a 40 milhões de 
escritores, consultores, produtores de ci-
nema, designers, arquitetos, engenheiros, 
fashionistas, criadores de games, opera-
dores de turismo, livreiros, editores e to-
do esse universo relacionado à inovação.

“Há dez anos, essa era uma ideia nova 
e muitos estavam céticos. Hoje, mais de 
cem países e centenas de cidades leva-
ram esse conceito em frente, ampliando-
o para suas indústrias”, disse o consultor 
inglês John Howkins ao Meio & Mensa-
gem. Howkins é autor do livro The Creative 
Economy. How People Can Make Money 

from Ideia (Economia Criativa — Como 
as Pessoas Podem Fazer Dinheiro Atra-
vés de Ideias), publicado em Londres, 
em 2001, e se tornou o principal consul-
tor do governo chinês para o incentivo de 
políticas públicas na economia criativa. 

Brasil em fase inicial
E o Brasil, o que está fazendo para se 

inserir nesse novo panorama econômi-
co mundial? O País chegou uma déca-
da atrasado em relação a Europa, Esta-
dos Unidos e Austrália. Apenas em 2004, 
o governo brasileiro passou a se inteirar 

Se a gente não tem estratégias,  
não adianta discutir ações. 
Precisamos desenvolver o 
mapeamento das cadeias, para saber 
quais são as nossas dificuldades  
e fazer com que nossos produtos 
criativos se diferenciem

”
“

primeiras a receber investimentos do go-
verno federal. 

Em Sheffield, entre 2000 e 2005, a eco-
nomia criativa cresceu 35% e hoje a cidade 
possui uma agência de desenvolvimento 
que coordena e integra o governo, a ini-
ciativa privada e as universidades. Na úl-
tima década, a classe criativa teve de se 
profissionalizar e fazer o que se chama de 
transversalidade, ou seja, interagir entre 
os vários segmentos da indústria. 

Nos Estados Unidos, ela é responsável 
por 11% do PIB e a classe criativa ameri-
cana representa 30% da força motora da 

Sheffield (acima), Liverpool (acima, à direita) e Manchester (ao lado),foram as primeiras cidades  
a receber investimentos do governo inglês para o fortalecimento da economia criativa

O consultor John Howkins: conceito de economia criativa adotado em mais de cem países

Ana Carla Fonseca Reis, consultora das Nações Unidas

D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

Fo
to

s
: D

iv
u

lg
a

ç
ã

o
/g

m
a

n

rep especial.indd   116 11/04/2011   17:59:52

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-04-26 09:29:01 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-04-26 09:29:01 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box
  Foto

Text Box
  Foto



18  abr  2011 •

117

O governo chinês é o maior 
exportador mundial de produtos 
ligados à economia criativa, com 
US$ 84,8 bilhões. “A China está 
confiante, ambiciosa e dá boas-vindas 
às mudanças. Os chineses têm uma 
arte e um design extraordinários e 
estão inovando nos campos da ciência, 
tecnologia e logística”, diz o consultor 
inglês John Howkins contratado pelo 
governo chinês. 

Mais do que isso. Os chineses estão 
mudando seu modelo econômico de 
forma audaciosa. No início de março 
deste ano, o Congresso Nacional do 
Povo da China aprovou o 12o Plano 

Quinquenal, uma espécie de carta 
de diretrizes do governo, em que 
estabelece uma transição em cinco 
anos nos meios de produção do 
país. Basicamente, a China propõe 
deixar esse modelo de exportação e 
importação de commodities, que a 
fez ingressar no capitalismo há três 
décadas, para apostar numa economia 
alicerçada nas pequenas e médias 
empresas de alta tecnologia para 
produzir valor agregado. A proposta é 
dar relevância aos serviços. 

“Hoje, a maioria dos países tem a 
maior parte do seu PIB nos serviços 
e todo serviço é uma coprodução, 

uma cocriação. Além disso, o serviço 
não tem métrica. Portanto, a única 
maneira de vencer a concorrência 
é inovar” diz o consultor Jean Paul 
Jacob. Os exemplos são inúmeros e 
vão desde a escolha de um calçado 
personalizado até a de um carro, que 
recebe acessórios fabricados para 
determinado cliente. 

A consolidação da China como 
liderança mundial é apenas uma das 
muitas mudanças que favoreceram o 
surgimento desta nova economia na 
última década. Além da China, países 
em desenvolvimento com grandes 
populações, como Brasil e Índia, 

assumiram papéis protagonistas no 
comércio interplanetário. Graças 
à estabilização econômica dessas 
nações, houve um considerável 
aumento das classes C e D, que 
passaram a fazer parte desse 
consumismo globalizado. 

Soma-se a isso o rápido avanço 
da tecnologia de informação e a 
facilidade dos cidadãos do mundo 
inteiro em ter acesso aos produtos. A 
consequência de todos esses fatores 
foi o surgimento de um consumidor 
ávido por inovações, dentro de um 
sistema que lhe proporcione melhor 
qualidade de vida.

A China conduz o mundo

Exportação da economia criativa no mundo

Em bilhões de dólares

Itália – 27,8
Alemanha – 34,4
Reino Unido – 19,9
França – 17,3
Holanda – 10,5
Suíça – 9,9

Ü A ministra Ana de Hollanda: “Precisamos profissionalizar o mundo da criação”

China – 84,8 
Hong Kong – 33,3

Estados Unidos – 35

dessa temática, com a realização da XI 
Conferência da Unctad, em São Paulo. O 
encontro, promovido pelo então minis-
tro da Cultura, Gilberto Gil, fez com que 
a indústria criativa passasse a fazer parte 
da agenda da organização internacional. 
Um ano depois, em Salvador, aconteceu 
o Segundo Fórum Internacional de In-
dústrias Criativas, que reuniu 19 países. 

Nessa época, o Ministério da Cultura 
chegou a encomendar uma pesquisa pa-
ra mapear a indústria cultural brasileira, 
mas a falta de dados fez com que as ini-
ciativas não avançassem. Desde 2003, fo-
ram divulgadas algumas pesquisas sobre 
oferta, consumo e distribuições culturais, 
mas o que os especialistas esperam é que 
haja uma ação contínua desses estudos 
no País, como o Sistema de Informações 
e Indicadores Culturais e o Sistema de 

Informações Básicas Municipais (Mu-
nic), realizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

A ministra da Cultura, Ana de Hollan-
da, anunciou em fevereiro que irá realizar 
um levantamento para identificar os bra-
sileiros que estão nesta cadeia de criação, 
o que eles produzem e em que condições. 
Ana de Hollanda também disse que pre-
tende trabalhar de forma integrada com 
os ministérios do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio e Justiça. 

Os especialistas afirmam que sem essas 
estatísticas nacionais não é possível esta-
belecer novas estratégias, criar melhores 
mecanismos de distribuição e investir em 
infraestrutura. “Se a gente não tem estra-
tégias, não adianta discutir ações. Preci-
samos desenvolver o mapeamento das 
cadeias, para saber quais são as nos-

A China lidera a exportação de produtos criativos e já introduziu a matéria no currículo escolar. O Reino Unido,  
apesar de ser pioneiro nesse assunto, já foi ultrapassado por Hong Kong, Itália, Alemanha e Estados Unidos. 
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Fonte: Unctad/dados de 2008
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O Brasil das ideias

Perfil dessas empresas
pequeno e médio portes -> até 
20 funcionários

Empresas criativas no País
52,3 mil -> a maior parte está 
em moda, design e arquitetura

Perfil dos profissionais
idade entre 25 e 39 anos -> mais de 75% 
deles têm mais de dez anos de 
estudo -> 29% têm registro em carteira

sas dificuldades e fazer com que nossos 
produtos criativos se diferenciem”, diz 
Ana Carla Fonseca Reis, economista e 
consultora das Nações Unidas sobre eco-
nomia criativa.

O desafio de organizar o caos
Um dos maiores especialistas sobre 

essa temática, o urbanista americano Ri-
chard Florida, afirmou que o País é um ce-
leiro de talentos. “O Brasil produz música, 
moda, culinária, design de alta qualida-

No Brasil, a economia criativa representa apenas 2,6% do PIB. Entre os segmentos que mais contribuem para esta porcentagem estão arquitetura, moda e design. 

de. Tudo isso em meio ao caos. A ques-
tão é como organizar esse caos”, diz. Pa-
ra Florida, que escreveu vários livros so-
bre o tema, entre eles The Rise of Creative 
Class (A Ascensão da Classe Criativa), o 
País tem tudo para dar um salto signifi-
cativo nesse campo nos próximos anos. 
O urbanista é autor da tese dos três “Ts” 
(tecnologia, talento e tolerância) para o 
desenvolvimento da criatividade. 

Apesar de ter classificado o Brasil em 
43o lugar em seu ranking de nações cria-

Quando fi nancio uma sala de 
cinema, a garantia não precisa 
ser o imóvel. Pode ser a bilheteria

”
“

tivas, ele defende que aqui existe um am-
biente propício para a inovação. Para Flo-
rida, o fato de vivermos em um caldeirão 
cultural, que aceita a diversidade, é mui-
to positivo. “Os brasileiros fazem parte de 
uma sociedade complexa, diversa racial-
mente e talvez uma das mais tolerantes 
no mundo. Isso é uma grande força”, diz. 

Em seus estudos, o pesquisador ameri-
cano concluiu que as pessoas estão con-
centradas em 40 megarregiões no mun-
do, sendo que uma delas é o eixo Rio–São 
Paulo. Para Florida, o consumo e a pro-

dução não podem se restringir às elites. 
“O desafio do Brasil e do mundo é con-
seguir diminuir as desigualdades sociais. 
Sem que aconteça isso, não poderemos 
fazer a passagem para o novo capitalis-
mo”, diz. O urbanista acredita que essa 
transição deverá levar 30 anos, ou seja, 
ao menos uma geração.  

Segundo um estudo realizado pela 
Unctad em parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), divulgado no ano passado, um 
dos maiores propulsores da indústria 

Os megaeventos esportivos
Ao menos dois grandes 

acontecimentos devem ajudar a 
impulsionar a economia criativa 
brasileira nos próximos anos: a Copa 
do Mundo em 2014 e a Olimpíada 
em 2016. Do turismo à arquitetura, 
essa poderá ser a chance para os 
inovadores brasileiros. Uma das 
maiores demandas do País é melhorar 
e aumentar a infraestrutura e 
organização de forma sustentável. 
Serão aproximadamente R$ 14,5 
bilhões de investimentos em 12 
cidades-sedes da Copa, de acordo 
com levantamento realizado no ano 
passado pela consultoria 
Ernest &Young. 

O urbanista Richard Florida: transição para a nova economia vai levar 30 anos



Só na arquitetura isso representa 
aproximadamente R$ 725 milhões. 
Além dos projetos arquitetônicos 
— que envolverão designers, 
arquitetos —, outros serviços serão 
considerados, como a gastronomia. 
Vários eventos também estão sendo 
programados para essas ocasiões, 
como shows de música e festivais 
cinematográfi cos. A presidente 
Dilma Rousseff estimou que a Copa 
irá gerar 730 mil novos empregos 
(330 mil diretos e 400 mil temporários).

Geralmente, em eventos como Copa 
do Mundo e Olimpíada, os fi nanciadores 
têm mais segurança para obter retorno 
fi nanceiro. O mesmo não acontece com 

as empresas criativas que se lançam 
no mercado e, obviamente, oferecem 
maiores riscos. Como se trata de 

produtos intangíveis, os parâmetros 
de avaliação de renda são ainda muito 
subjetivos.

Empresas criativas no País Perfil dessas empresas
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Participação no PIB
2,6% -> US$ 39 bilhões
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criativa brasileira é o Carnaval, responsá-
vel por gerar US$ 600 milhões e empre-
gar cerca de meio milhão de pessoas. “O 
Carnaval oferece uma concentração de 
performances de música e dança ao vivo 
e gravadas que têm um significado cultu-
ral considerável para o público nacional 
e internacional”, diz o estudo. 

O que aconteceu com o Carnaval foi 
que, aos longos dos anos, ele foi se pro-
fissionalizando. No ano passado, o presi-
dente da escola de samba carioca Unidos 
da Tijuca, Fernando Horta, enviou uma 
equipe comandada pelo carnavalesco 
Paulo Barros para visitar os estúdios da 
Disney, Fox, MGM, Pixar e Universal, nos 
Estados Unidos.

Um dos maiores desafios das 
empresas criativas nacionais é 
conseguir exportar seus bens. Até a 
indústria têxtil, a segunda maior no 
País, tem essa dificuldade. Cerca de 
90% dos produtos da moda brasileira 

O desafio da exportação

são consumidos aqui dentro  
(veja texto sobre moda na pág. 130).

A indústria nacional de games 
também poderia ir além dos R$ 300 
milhões. Segundo a Fecomercio, 
temos um potencial para chegar aos 

R$ 3 bilhões. A Agência Brasileira 
de Promoção e Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), diz que 
está trabalhando na divulgação de 
nossos negócios criativos, incluindo 
os games, há aproximadamente oito 
anos. Christiano Braga, gerente de 
projetos de entretenimento, serviços 
e economia criativa da Apex-Brasil 
diz que algumas parcerias já estão 
dando certo, como a que fizeram com a 
Fundação Bienal de São Paulo. 

Em 2007, as 40 galerias 
participantes do projeto exportaram 
US$ 914 mil em artes plásticas. Dois 
anos depois, esse índice saltou para 
US$ 7,7 milhões. “A arte contemporânea 

brasileira é de alto nível e muito 
alegre. Ela traz um frescor para o 
mercado internacional”, diz Braga. 
Outro foco importante da Apex-Brasil 
é o audiovisual, por intermédio do 
programa Cinema do Brasil. 

Braga afirma que, em 2010, a 
agência estatal fez 19 ações de 
promoção comercial de filmes em oito 
países, 540 vendas internacionais, 
25 coproduções internacionais entre 
Brasil e outros países. Entre os 
filmes que ajudaram a lançar está o 
documentário Lixo Extraordinário, 
sobre o trabalho do artista plástico 
Vik Muniz e que concorreu ao Oscar 
este ano.

Cenas do documentário 
Lixo Extraordinário, 
que concorreu ao 
Oscar: apoio da Apex na 
promoção internacional 
do cinema brasileiro

Esse é o caminho: capacitar as pessoas  
com o que há de melhor no mundo. A 
ministra Ana de Hollanda disse que está 
atenta a esta questão. “Precisamos profis-
sionalizar o mundo da criação. Do arte-
são ao escritor, músico, ator, artista plás-
tico. As pessoas vivem na dependência 
de agentes intermediários e não se pro-
fissionalizam”, disse ela ao jornal Folha 
de S.Paulo. O Estado do Rio de Janeiro 
foi pioneiro ao estabelecer políticas pú-
blicas voltadas para a economia criativa. 

O governo estadual criou o programa 
RioCriativo, numa parceria da Secreta-
ria de Cultura fluminense, do Sebrae e 
do Instituto Gênesis (PUC-RJ) que, entre 
as iniciativas, criou incubadoras para au-
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Carro alegórico do Salgueiro, que mostrou o Rio como cenário de filmes
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O Carnaval 
oferece uma 
concentração de 
performances de 
música e dança 
ao vivo e 
gravadas que têm 
um significado 
cultural 
considerável 
para o público 
nacional e 
internacional

“

xiliar os empreendedores a entrar nesta 
área (leia texto à pág. 125). 

Qual o valor de se assistir a uma dan-
ça, a uma peça de teatro ou de se ou-
vir determinado músico? O que a eco-
nomia criativa propõe é uma nova ré-
gua que não mensura apenas de forma 
quantitativa, mas, principalmente, qua-
litativa. Essa nova medida seria baseada 
na vivência, na experiência e na melhor 
qualidade de vida que os negócios cria-
tivos oferecem. 

Em alguns setores, como o audiovisual,  
fica mais fácil enxergar o retorno. Dos 
anos 90 para cá, o salto qualitativo do ci-
nema fez com que a produção aumen-
tasse de cinco filmes anuais para mais de 
cem. Seguindo essa lógica, o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) resolveu fazer uma polí-
tica de investimentos na área da criativi-
dade, priorizando o audiovisual. 

“Começamos a conversar com empre-
sários para entender como essa cadeia 
funciona e, então, desenvolver linhas de 
financiamento”, afirmou Luciane Gor-
gulho, chefe do Departamento de Cul-
tura do banco. 

Em quatro anos, foram R$ 142 mi-
lhões em empréstimos. A linha de fi-
nanciamento foi ampliada para games, 
shows, eventos, editoras. Luciane expli-
ca que basicamente o banco tomou três 
medidas. A primeira delas foi reduzir 

Desfile da Unidos da Tijuca, vice-campeã 
do Carnaval carioca em 2011: equipe da 
escola foi visitar estúdios de cinema nos 
Estados Unidos para colocar na avenida 
enredo sobre filmes de terror 

Ü

Painel da Nestlé no Sambódromo do Rio de Janeiro:  
empresa patrocinou o desfile da campeã Beija-Flor (abaixo)

Estudo da Conferência 
das Nações Unidas 
para o Comércio e 
desenvolvimento 
(UNCTAD)
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economia criativa

reportagem especial

Com a filosofia de que não 
devemos nos tornar dependentes de 
ações governamentais, o empresário 
paulista Adolfo Melito disse que 
resolveu fundar, no ano passado, o 
Instituto de Economia Criativa, com 
o auxílio da Federação de Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomercio), “A 
capacitação vem de uma congruência 
de iniciativas do governo, do setor 
privado e da sociedade”, diz. 

Para Melito, o empresariado 
brasileiro precisa mudar de 
mentalidade e entender que o mais 
importante no momento é apostar 
nos talentos. “Precisamos pensar no 
longo prazo e investir nas pessoas. 
As contratações aqui são feitas de 
uma hora para a outra e assim não 
se consegue levar os melhores do 
mercado, porque eles não estão 
disponíveis”, diz (leia artigo à pág. 
142). Ele cita a empresa de aviação 
Azul como referência de valorização 
do staff. O modelo de gestão também 
é diferente. Ele é mais horizontal. 

“Se você tiver uma gestão 
centralizada, burocrática e 
hierárquica, nada acontece”, 
afirma o empresário. A rede social 
Facebook, uma das mais populares 
do mundo, com cerca de 500 milhões 
de usuários, é um clássico modelo. 
Criadopor ex-alunos da Universidade 
de Harvard, o Facebook não 
passou por uma cadeia hierárquica 

empresarial. Também não foi criado 
em um espaço fisco determinado,  
que deixou de ser essencial nas 
empresas criativas. 

Nas empresas de softwares 
e games, os projetos podem ser 
manipulados simultaneamente por 
várias pessoas que compartilham 
ou não o mesmo local de produção, 
economizando até energia. Entre 
os produtos-símbolo desta nova 
economia estão o tocador de músicas 
iPod e o tablet iPad, ambos da Apple, 
frutos do resultado de alta tecnologia 
e design avançado.

“Nos Estados Unidos, os governos 
criam estímulos para as pessoas 
crescerem e por isso são os campeões 
da inovação”, diz o empresário 
fundador da Embraer, ex-presidente 
da Petrobras e ex-ministro, Ozires 
Silva. O empresário, que faz parte do 
Conselho do Instituto de Economia 
Criativa, afirma que o Brasil ainda 
precisa derrubar algumas muralhas. 
Para o ex-ministro, basicamente, elas 
se resumem na desregulamentação 
governamental e na carga tributária. 

“Há 40 anos, quando comecei 
a fabricar aviões, as autoridades 
brasileiras achavam que isso não seria 
possível. E essa visão permanece. 
A culpa de não termos mais marcas 
brasileiras não é do povo. É do governo. 
Todo mundo continua tendo de ir à 
Brasília para pedir beneplácito  
para se fazer algo”, diz.

o valor mínimo de financiamento de U$ 
10 milhões para U$ 1 milhão. 

A segunda foi acabar com a exigên-
cia de 130% do valor do financiamen-
to. “Quando financio uma sala de cine-
ma, a garantia não precisa ser o imóvel. 
Pode ser a bilheteria”, diz ela. E a terceira 
norma adotada pelo BNDES foi dispen-
sar regras do risco bancário. A série de 
desenho animado para a TV Peixonau-
ta, do Discovery Kids, a primeira produ-
zida integralmente no Brasil, foi financia-
da assim. Os sócios Kiko Mistrorigo, Cé-
lia Catunda e Ricardo Rozzino, donos da 

Um instituto dedicado

produtora paulista TV Pinguim, coloca-
ram R$ 400 mil e emprestaram mais R$ 
500 mil do BNDES. 

A série é um case de sucesso e está sen-
do transformada em longa-metragem. 
Além dos bancos, a Lei Rouanet (1991) 
e a Lei do Audiovisual (1993) ajudam a 
arrecadar fundos para a produção cine-
matográfica. 

Mesmo com o boom no cinema, na 
moda, no design, ainda não existe uma 
cultura no País em se investir nos ino-
vadores que, muitas vezes, acabam mi-
grando para estudar ou trabalhar em in-

O empresário Ozires Silva: “A culpa de não termos mais marcas brasileiras é do governo”

Série de animação Peixonauta, da TV Pinguim: apoio do BNDES e sucesso internacional

Carlos Saldanha e cenas do longa de animação Rio: País se ressente da fuga de talentos
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dústrias estrangeiras. É a famosa fuga de 
cérebros. Carlos Saldanha, diretor dos 
filmes A Era do Gelo 2 e A Era do Gelo 3, 
e que acaba de lançar no País a anima-
ção Rio, trabalha na produtora america-
na Blue Sky Studio e é considerado um 
dos animadores mais talentosos nos Es-
tados Unidos. 

Foco na educação
No Brasil, segundo pesquisa da Fun-

dação Sistema Estadual de Análises de 
Dados de São Paulo (Seade), os profis-
sionais da criação estão entre 25 e 39 
anos e mais de 75% deles têm mais de 
dez anos de estudo. A média salarial des-
sas pessoas costuma ser 42% maior que 
a dos trabalhadores da economia for-
mal. Ou seja, são jovens e instruídos e 
ganham bem. Na região metropolitana 
de São Paulo, essa remuneração chega 
a ser 114% maior. 

Se investirmos na formação educacio-
nal dessas pessoas talentosas, talvez te-
nhamos chance de abrir novos mercados 
de bens criativos. Mais uma vez a China é 

Se o País quiser realmente entrar 
para a era da economia criativa, 
então terá que pensar que o 
conhecimento deve ser feito de 
forma coletiva, multidisciplinar

”
“ A formação dos empreendedores 

na área da criação é um ponto 
crucial para o desenvolvimento 
da economia criativa. O Estado 
do Rio de Janeiro foi pioneiro na 
implementação de políticas públicas 
neste setor. Segundo estudo da 
Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), hoje a economia 
criativa representa 17,8% do PIB 
do Estado (cerca de R$ 55 bilhões) 
e emprega 82 mil pessoas. No ano 
passado, a Secretaria da Cultura, 
por meio do programa RioCriativo, 
em parceria com Sebrae e o Instituto 
Gênesis (PUC-RJ), lançou um projeto 
de incubadoras que prometem 
aumentar ainda mais esse  
número de criadores. 

As incubadoras funcionam como 
casulos em que os empreendedores 
aprendem a transformar suas ideias 
em negócios. Assim que foi lançado, 
o programa recebeu 130 inscrições. 
“Um número surpreendente”, disse 
ao Meio & Mensagem a secretária 
de Cultura do Rio de Janeiro, Adriana 
Rattes. Destas 130, apenas 28 farão 
parte do programa: 16 vão para a 
incubadora do Porto, região central 
do Rio de Janeiro, e oito para a 
de São João do Meriti, na Baixada 
Fluminense. Os quatro restantes 
serão inseridos remotamente. A 
secretária afirma que ao menos oito 
empresas devem estar ligadas ao 
audiovisual, como animação, cinema 
e conteúdo para multimídias. “Temos 
mais experiência nessas áreas”, 
afirma a secretária de Cultura. 

O programa acaba sua seleção 
em abril, quando os escolhidos 

devem começar as consultorias 
para planejamento estratégico, 
gestão de planos e negócios e 
planos de marketing. A ideia é que 
aprendam sobre o funcionamento 
da rede de negócios e o mercado 
de empreendedores. A incubadora 
oferece uma infraestrutura 
compartilhada, com assessoria 
de imprensa, seleção de recursos 
humanos, programação visual e 
assessoria jurídica. 

“Durante um ano e meio, vamos 
carregar nos braços, proteger e 
cuidar dessas empresas nascentes” 
disse Adriana. Cada empreendedor 
será incentivado a criar sua própria 
marca e isto deverá acontecer com 
o intercâmbio entre os profissionais 
incubados. “Uma das qualidades 
destas incubadoras é misturar gente 
de todas as áreas. Quem trabalha 
com moda e com gastronomia terá a 
oportunidade  
de produzir algo junto”,  
completa Adriana. 

Na incubadora, os serviços 
são gratuitos. Mas depois de 
estabelecida a empresa, o dono 
deverá devolver ao Estado cerca de 
30% dos custos. “O desafio será fazer 
com que essas empresas caminhem 
com as próprias pernas”, diz Adriana. 
Ela conta que o projeto foi inspirado 
no modelo das incubadoras de 
Barcelona, criadas em 1996, com 16 
empreendimentos. Desde então, a 
Incubadora Barcelona Activa ajudou 
a criar mais de sete mil empresas. 
Neste momento, são 572 empresas 
sendo incubadas, com mais de dez 
mil participantes. 

A experiência das 
incubadoras fluminenses

rápida ao fazer sua lição de casa e incluir 
a economia criativa em seu currículo es-
colar. A inovação é prioridade na educa-
ção dos chineses. 

Aqui no Brasil, algumas iniciativas co-
meçam a surgir, mas todas elas ainda no 
nível superior e nos cursos especializa-
dos, como os da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM). A ESPM-Rio discute 
gestão de entretenimento desde 2008. O 
professor Eduardo Guerra Murad Ferrei-
ra, da ESPM-Rio, alerta para a necessida-
de de se inserir a economia criativa tan-
to no estudo formal quanto no informal. 

Para ele, as inovações são fruto de fu-
sões. “Se o País quiser realmente entrar 
para a era da economia criativa, então 
terá que pensar que o conhecimento 
deve ser feito de forma coletiva, mul-
tidisciplinar.” Segundo o professor, as 
instituições de ensino brasileiras estão 
vivendo um paradigma. “Há 30 anos, a 
escola era referência como local de pro-
dução e conhecimento. Hoje, a grande 
escola é o mundo.” 

Eduardo Ferreira, da ESPM - Rio
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economia criativa

reportagem especial

Meio & Mensagem — No Brasil existe 
uma grande dificuldade em se obter 
dados sobre a economia criativa. Como 
resolver essa questão?
Cláudia Leitão — Isso acontece por con-
ta de uma ausência de estudos e pesqui-
sas nessa área. Não há dados confiáveis 
no setor. O MinC já trabalha na constru-
ção de um Sistema Nacional de Infor-
mações e Indicadores Culturais (SNIIC) 
dentro da Secretaria de Políticas Cultu-
rais. Nosso propósito será aperfeiçoar o 
SNIIC e agregar dados macroeconômi-
cos levantados por outros órgãos como 
IBGE, Ipea etc.

 
M&M — Como a experiência no Estado 
do Ceará pode contribuir com sua gestão 
na secretaria de Economia criativa do 
governo federal? 
Cláudia — Quando fui secretária de Cultu-
ra, realizamos um primeiro mapeamento 
cultural (do patrimônio material e ima-
terial) do Estado, além de criarmos um 
primeiro Sistema Estadual de Informa-
ções Culturais capaz de abrigar um cen-
so dos profissionais da cultura, um guia 
e um mapeamento dos equipamentos 
culturais. Outro projeto importante vol-
tado à economia da cultura que realiza-
mos no Ceará foi o desenvolvimento de 
um planejamento estratégico regional pa-
ra o desenvolvimento da Mesorregião do 
Araripe (que envolve os Estados do Cea-
rá, Pernambuco, Paraíba e Piauí) a partir 
da estruturação de uma Bacia Cultural.  

M&M — O que é Bacia Cultural?
Cláudia — Ao nos aproximarmos da região 
do Cariri, percebemos que ali não se en-
cerravam os limites geográficos do Ceará, 
mas que eles se estendiam muito além da 
Serra do Araripe, o que incluía os Estados 
de Pernambuco, Paraíba e Piauí. Resolve-
mos, então, trabalhar a noção de “bacia 
cultural” a partir da metáfora das bacias 
hidrográficas, ou seja, como um territó-
rio nutrido por fontes culturais diversas, 
que se fundem e se confundem em uma 
rede relacional de influências e confluên-
cias, para formar, a partir de um territó-
rio imaginário compartilhado, um espaço 
original. Ao definirmos o conceito de ba-
cia, nosso propósito foi estabelecer a di-
mensão cultural como ponto de partida 
para a construção de um planejamento 
para o desenvolvimento regional. No âm-
bito nacional, a Secretaria da Economia 
Criativa buscará ampliar a noção de “ba-
cia cultural” para a de “bacia criativa”, ou 
seja, territórios que constituem espaços 
de produção, difusão/circulação e consu-
mo/fruição de bens e serviços criativos. 

M&M — Um dos projetos que criou no 
Ceará foi o Cultura em Movimento. 
Pretende adaptá-lo a um modelo 
federal? 
Cláudia — Esse projeto foi idealizado no 
formato de uma expedição promovida pe-
la Secretaria de Cultura, que percorreu o 
Ceará entre 2005 e 2006, e estruturado a 
partir dos seguintes eixos: de relações e 

prestações de serviços institucionais (vol-
tado à municipalização da cultura); de 
formação (voltado à capacitação dos ar-
tistas e profissionais da cultura); mapea-
mento/cadastramento (voltado ao levan-
tamento do patrimônio cultural material 
e imaterial do Ceará, dos equipamentos 
culturais do Estado, assim como do ca-
dastramento dos artistas e profissionais 
da cultura). Não é nosso propósito repli-
car este projeto no MinC, uma vez que o 
papel fundamental do ministério é o de 
liderar a formulação, a implementação 
e o monitoramento de políticas públicas 
para a cultura. No caso da pasta da Eco-
nomia criativa, faremos certamente gran-
des parcerias com as secretarias estaduais 
e municipais de cultura, especialmente, 
na execução de programas e projetos de 
mapeamento de territórios criativos, as-
sim como de cadastramento dos profis-
sionais do setor.  

M&M — Como é possível conectar 
pessoas criativas de universos tão 
diferentes como a economia criativa 
propõe? Somos um país com baixa 
tecnologia em alguns setores. Isso pode 
atrapalhar? 
Cláudia — Certamente sim. Nossas desi-
gualdades sociais e nossa heterogeneida-
de, por exemplo, na área das tecnologias 
da informação, constituem um grande en-
trave no Brasil para a transformação da 
criatividade em inovação. Necessitamos 
ainda reformar nossa educação, enfati-

zando as competências criativas. Por ou-
tro lado, nossa diversidade cultural é, sem 
dúvida, um grande insumo para o fortale-
cimento da economia criativa no Brasil. 

M&M — A senhora foi professora 
universitária e fez mestrado em Paris. O 
que deve mudar na educação do Brasil, 
para que haja real desenvolvimento da 
economia criativa? 
Cláudia — Nossa educação ainda se ba-
seia em um modelo ultrapassado volta-
do para a construção de um conhecimen-
to demasiadamente segmentado e espe-
cialista. Necessitamos, como diria Edgard 
Morin, religar os conhecimentos, intro-
duzir a transversalidade em nossos cur-
rículos, ampliar os diversos olhares das 
ciências ditas exatas com aquelas cha-
madas de humanas. Enfim, precisamos 
reaproximar as artes das ciências e das 
tecnologias. Aí está o grande desafio do 
novo trabalho e dos novos profissionais 
do século 21. 

M&M — Viu alguma iniciativa positiva 
sobre economia criativa fora do Brasil 
que lhe servisse de inspiração?
Cláudia — Hoje, em todos os continentes 
do planeta, os países vêm instituciona-
lizando a área da economia criativa. Da 
África do Sul à Colômbia, da Austrália à 
China, da Espanha ao Canadá, da Índia 
à Inglaterra, essas nações vêm formulan-
do políticas de desenvolvimento a par-
tir dessa nova economia. Cada país vem 

ENTREVISTA

A cearense Cláudia Leitão deverá assumir a recém-criada secretaria de Economia 
Criativa do Ministério da Cultura (MinC). Ela tem vasta experiência no assunto como 
gestora, professora e consultora. Além de mestrado em Sociologia na Université de 
Paris V (René Descartes), trabalhou como professora do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceará (UECE), onde 
comandava o Grupo de Pesquisa sobre Políticas Públicas e Indústrias Criativas. Nesta 
entrevista exclusiva ao Meio & Mensagem, a nova secretária diz que entre os desafios 
da economia criativa brasileira estão um modelo educacional atrasado e segmentado,  
a diferença dos padrões nacionais de tecnologia e as desigualdades sociais

Diversidade como 
insumo para a 
economia criativa

CláudIA lEITão
Socióloga, 51 anos,  
ex-secretária de Cultura 
do Estado do Ceará  
(2003-2006) e indicada à 
Secretaria de Economia 
Criativa do Minc
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definindo suas vocações, estabelecendo 
prioridades e buscando criar competiti-
vidade no âmbito internacional para os 
seus produtos e serviços criativos. Pen-
so que não há modelos produzidos por 
esses países que sejam absolutamente 
adaptáveis ao Brasil. Precisamos cons-
truir nossos próprios modelos e estraté-
gias. Acredito que o nosso modelo seja 
por natureza inclusivo, solidário e funda-
mentado no grande insumo que é nossa 
diversidade cultural. 

 
M&M — Na educação existe algo que 
possamos aprender com os países que 
crescem na economia criativa?
Cláudia - No Reino Unido e em alguns 
países  asiáticos, como é o caso de Sin-
gapura, a educação é considerada vetor 
fundamental para o fomento à econo-
mia criativa. Nestes países, os currícu-
los educacionais tendem a ser transdis-
ciplinares, aproximando conhecimentos 
tradicionalmente separados como artes 
e negócios, direito e tecnologia etc. Ano 
passado, com o apoio do CNPq, conheci 
na cidade de Brisbane, estado de Queens-
land (Austrália) o modelo de desenvolvi-
mento, a partir do fomento à economia 
criativa, da Universidade de Tecnologia 
de Queensland. Essa universidade criou 
a primeira Faculdade de Indústrias Cria-
tivas do mundo, construindo no seu en-
torno um verdadeiro distrito de indústrias 
criativas, com incubadoras de empresas 
e equipamentos criativos (teatros, estú-
dios de música, ateliês de moda, estúdios 
de rádio, TV e cinema etc.) onde os alu-
nos interagem com o mundo empresarial, 
além de se prepararem para se tornarem 
empreendedores nesta nova economia.

M&M — Existe um debate acalorado 
sobre as possíveis novas legislações 
no segmento da sua secretaria. Quais 
seriam elas?
Cláudia — A Secretaria da Economia Cria-
tiva terá entre suas competências a defi-
nição de marcos regulatórios nos diver-
sos setores que lhe dizem respeito, ao 
exemplo dos marcos fiscais/tributários, 
trabalhistas, previdenciários, autorais etc. 

“Precisamos reaproximar 
as artes das ciências e das 
tecnologias. Aí está o 
grande desafio do novo 
trabalho e dos novos 
profissionais do século 21”
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Personagens da 
indústria criativa
A reportagem de Meio & Mensagem retrata a trajetória de sucesso de quatro 
brasileiros da indústria criativa nas áreas de moda, cinema, design e games. Em 
São Paulo, falamos com Paulo Borges, o idealizador da São Paulo Fashion 
Week, evento que se tornou um símbolo da economia criativa internacional, e 
com uma das maiores produtoras do design brasileiro, a paulista Joice Joppert 
Leal. No Rio de Janeiro, mostramos como o sonhador Adaílton Medeiros 
conseguiu transformar o Ponto Cine no maior cinema popular do País. Em 
Florianópolis, conversamos com o engenheiro Tarqüínio Teles, dono de uma das 
principais empresas brasileiras de games

CINEMA: Adaílton Medeiros
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Adaílton Medeiros tinha nove anos quan-
do fez seu primeiro projetor de cinema. 

Em uma tira comprida de papel-manteiga, 
reproduziu quadro a quadro uma história do 
Tio Patinhas. Um carretel e uma caixa preta 
foram suficientes para mostrar seu primeiro 
filme aos amiguinhos da rua. Medeiros nas-
ceu e cresceu na Baixada Fluminense. E foi 
no subúrbio carioca que, há cinco anos, ele 
criou um dos dez melhores cinemas do Rio 
de Janeiro, o Ponto Cine, segundo classifica-
ção dos jornais cariocas O Globo e o O Dia. 

A sala de cinema digital Ponto Cine é des-
tinada ao público que não tem acesso à te-
la grande, como Medeiros na infância. O in-
gresso custa R$ 6 e a meia, R$ 3. Alunos de 
escolas públicas não pagam a entrada em 
sessões especiais para eles. O cinema exibe 
produções nacionais e é considerado pela 
Agência Nacional do Cinema (Ancine) tri-
campeão na categoria de “maior exibidor 
do filme brasileiro”. 

Localizado no shopping Guadalupe, na 
zona Norte do Rio, ele poderia estar em qual-
quer shopping center de luxo da zona Sul 
carioca. A sala climatizada tem 73 assentos 
ergométricos, com lugares especiais para 
obesos e espaço para cadeirantes. Os equi-
pamentos 3D são de última geração. Desde 
que foi inaugurado em 2006, o cinema rece-
beu mais de cem mil espectadores. 

O sucesso do Ponto Cine está na contra-
mão do que acontece com as salas de exi-
bição brasileiras, em contínua extinção des-
de a década de 70. No Brasil, são 2.156 sa-
las para 190 milhões de brasileiros. Elas es-
tão em apenas 8% dos 5,6 mil municípios. 
“Quando falamos em cinema, são apenas 
815 pontos em todo o País. Isso porque al-
guns concentram várias salas num mesmo 
local. Em compensação, temos mais de 60 
mil pontos de farmácia. Talvez se tivéssemos 
mais cinemas, teríamos menos farmácias”, 
brinca Medeiros. 

O Ponto Cine é um exemplo de como a área 
de audiovisual na economia criativa pode ser 
rentável. E também como afeta toda uma re-
de social e econômica na qual está instalado. 
O cinema reavivou o shopping Guadalupe, 
que agora ocupou todas as suas lojas. Houve 
também uma revitalização urbana em torno 
do shopping e isso agregou valor imobiliário 
a outros pontos comerciais do bairro. 

A rua principal passou a ser a do Ponto 
Cine. “Até lanchonetes e lojas de animais do-
mésticos se apropriaram da fama ao adotar 
esse mesmo nome. Surgiram o Ponto-Pet, o 

Paixão, empreendedorismo e retorno

Ponto-X-Lanche e o Ponto Saúde”, diz Medei-
ros. Deu tão certo que existe uma possibili-
dade de ser aberto outro cinema Ponto Ci-
ne com ajuda financeira do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDES). 

Adaílton Medeiros afirma que a trajetó-
ria de realizar um sonho de menino apaixo-
nado pela tela grande foi longa e com cus-
tos emocionais e financeiros. “Foi um casa-
mento que se desfez e muitas dívidas finan-
ceiras para enfrentar”. Ele conta que, por ser 
morador de subúrbio e filho de proletário, 
o único que gostava de arte em sua casa era 
ele. A família queria que trabalhasse de car-
teira assinada e a carreira de cineasta estava 
fora de cogitação. 

Em 1983, Medeiros se formou em Meteo–
rologia e foi viajar pela Amazônia. Estabe-
leceu-se em Rondônia e voltou 11 anos de-
pois para o Rio de Janeiro. Veio participar 
da Eco-92, quando observou que os orga-
nizadores do encontro ambiental tinham 
instalado tendas brancas e verdes no ater-
ro do Flamengo. “Era tudo o que precisáva-
mos para exibir filmes”, diz ele, em referên-
cia a um grupo de amigos que queria fazer 
seções populares de cinema. 

Cinema digital na periferia
Medeiros, então, resolveu pedir demissão 

do emprego e voltar de vez ao Rio para tra-
balhar com cinema. Na época estava casado 
com uma mulher com quem teve duas filhas. 
Ela não aceitou a ideia e pediu a separação. 

Medeiros foi em frente e, com o dinheiro 
do FGTS, comprou um projetor e começou 
a fazer exibições em uma salinha de 37 lu-
gares, na Casa de Artes Anchieta. A sala lota-
va e o cinema popular foi para as ruas e pra-
ças, num projeto que chamou de Tela Mó-
vel. Em uma dessas sessões, o dono do shop-
ping Guadalupe ofereceu uma de suas salas. 

O primeiro filme foi o infantil Tainá e teve 
850 espectadores. O dono do shopping ficou 
tão empolgado que propôs um cinema per-
manente. Medeiros conseguiu as poltronas 
usadas e foi bater na porta da RioCine para 
conseguir financiamento. Medeiros diz que 
contou sua história e ouviu que procuravam 
uma parceria para a implantação de um ci-
nema digital. “Cinema digital na periferia 
carioca?”, lembra Medeiros sobre o espanto 
de alguns quando contava a inovação. “Puro 
preconceito. Usei a estratégia de trazer dire-
tores e atores”, diz ele. 

O empreendedor teve a ideia de trazer ci-
neastas famosos para fazer suas pré-estreias. 

A diretora Carla Camurati lançou o longa Irma 
Vap - O Retorno no Ponto Cine. Nas primei-
ras três semanas, foram 75 mil espectadores. 

  Ele diz que queria mais do que encher 
a sala: se propôs ao que chama de “formar 
plateias”. E assim surgiu o projeto Promoção 
Social de Cinema, ou ProSocial Cinema, que 
está dividido em três módulos. Um deles é o 
CinemaEscola, responsável por levar todas as 
semanas, no horário comercial, 400 alunos 
de escolas públicas para assistir às sessões. 

Formação de exibidores
O ingresso gratuito é patrocinado pela Pe-

trobras. Cinema para Todos faz sessões pa-
ra ONGs e grupos organizados, com entrada 
gratuita. E o de maior sucesso é o Diálogos 
com Cinema, um programa quinzenal que 
traz estrelas do cinema nacional para um 
debate após o filme. Já participaram gran-
des cineastas como Cacá Diegues, Nelson 
Pereira dos Santos, Eduardo Escorel, Zelito 
Viana, e atores como Selton Mello, Patrícia 
Pillar e Malu Mader.

Mas Medeiros diz que lotar o cinema era 
pouco e resolveu investir na formação da 
mão de obra cinematográfica. Montou, en-
tão, em 2007, o projeto Oficine-se. Trouxe 
33 professores e 33 estudantes de escolas 
do Estado que tiveram aula sobre toda a ca-
deia cinematográfica. A primeira turma foi 
em 2007. Eles vinham uma vez por semana 
e tiveram contato direto com a indústria do 
audiovisual, como em uma visita ao Projac. 

“Apareceram talentos de todos os naipes. 
O nosso foco era formar exibidores. Eles es-
tão concentrados em apenas alguns dos mu-
nicípios brasileiros”, diz Medeiros. Outra ini-
ciativa do Ponto Cine em parceria com a Se-
cretaria de Cultura do Rio foi a Rede Limpa 
de Exibição, num desdobramento do pro-
jeto Oficine-se. 

A ideia é desenvolver um projeto de no-
vas tecnologias de exibição, de forma sus-
tentável, em escolas dos seguintes muni-
cípios fluminenses: Aperibé, Belford Roxo, 
Carmo, Rio das Flores e Rio Bonito. “Quero 
levar o cinema pela banda larga e já rece-
bemos o primeiro selo de Carbon Free, de 
energia limpa, concedido a um cinema da 
América Latina”, diz. Em junho passado, o 
Rede Limpa recebeu o maior festival ibero-
americano, o CineSul. 

E Medeiros ainda vai mais longe. Fechou 
uma parceria com a Oi Novos Brasis para levar 
o projeto a uma UPP da favela carioca Mor-
ro da Providência, recentemente pacificada.

“Quando falamos 
em cinema, são 
apenas 815 pontos 
em todo o País. Isso 
porque alguns 
concentram várias 
salas num mesmo 
local. Em 
compensação, 
temos mais de 60 
mil pontos de 
farmácia. Talvez se 
tivéssemos mais 
cinemas, teríamos 
menos farmácias”
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“A moda não é roupa. É uma ferramen-
ta para expressar e disseminar ideias”. 

Quem diz isso é Paulo Borges, 48 anos, cria-
dor e mentor da São Paulo Fashion Week 
(SPFW). Borges, que se tornou quase sinô-
nimo de moda brasileira, participou direta-
mente do processo de evolução desta indús-
tria criativa que se transformou na segunda 
do País, com faturamento anual de US$ 52 
bilhões, segundo dados deste ano da As-
sociação Brasileira das Indústrias Têxteis e 
Vestuário (Abit). 

A moda brasileira hoje emprega direta-
mente 1,7 milhões pessoas em 35 mil em-
presas e cresceu 10,22% apenas entre 2009 e 
2010. “Com essa revolução da comunicação 
e da globalização, ela tem um grande poder 
de alcance. E pode crescer ainda mais”, diz. 
Em março do ano passado, Borges, os esti-
listas Ronaldo Fraga, Melk-Zda e represen-
tantes da indústria têxtil e de calçados esti-
veram reunidos em Brasília para participar 
da Conferência Setorial da Moda no Minis-
tério da Cultura (MinC). O MinC quer re-
gularizar a moda como uma pasta dentro 
do ministério. 

“Até agora, as relações dessas áreas com 
o poder público se davam na perspectiva 
da indústria, do comércio, do turismo, do 
urbanismo. Esta nova interlocução que se 
abre permitirá que a cadeia produtiva con-
te com linhas de apoio financeiro e outras 
formas de fomento relacionadas à cultu-
ra”, anunciou um comunicado do ministé-
rio. Ou seja, a moda passa a entrar nas polí-
ticas de incentivo da economia criativa do 
governo federal. 

Para Borges, que está no setor há 30 anos, 
“a economia criativa é mais do que um ca-
minho, é um raciocínio, uma forma de se 
pensar mais abrangente”. Ele diz que nun-
ca encarou a SPFW apenas como um even-

MODA: Paulo Borges

Ferramenta para expressar ideias

to. O empresário afirma que, desde o iní-
cio, entendeu que seria necessário integrar 
vários setores para desenvolver essa indús-
tria no País. 

“Quando a gente começou, não havia 
uma cultura de moda no Brasil e não adian-
tava importar uma Semana de Moda co-
mo a de Paris ou a de Milão. Para conse-
guir implementar essa nova cultura, tive 
que montar estratégias que mudassem a 
visão do consumidor, dos meios de comu-
nicação e dos empresários”. Borges conta 
que teve de convencer esses setores que o 
País tinha condições de fazer um produto 
nacional de qualidade. “A gente vinha de 
um mundo de hiperinflação, em que só era 
bom o que vinha de fora”. 

O empresário afirma que a indústria têx-
til não olhava para o criador de moda, não 
abria espaço para os estilistas brasileiros. Era 
uma época em que havia muito preconceito 
com os profissionais desta área, considerada 
supérflua e elitizada. Borges diz que apos-
taram em jovens estilistas, pelo fato de eles 
não temerem se arriscar. Foi assim que sur-
giram os grandes estilistas brasileiros com 
projeção internacional, como Ronaldo Fra-
ga, Alexandre Herchcovitch, Tufi Duek, Rei-
naldo Lourenço, Glória Coelho, Amir Slama 
e tantos outros. 

Escassez de mão de obra
A primeira Semana de Moda brasileira, a 

Morumbi Fashion, começou em 1995 com 
apenas quatro desfiles e um público estima-
do de 300 pessoas. Hoje, a SPFW, que ganhou 
esse nome em 2001, tem duas edições anuais 
e atrai mais de um milhão de pessoas em ca-
da uma delas. Os investimentos iniciais de 
R$ 600 mil saltaram para R$ 5 milhões e o 
número de estilistas participantes mais que 
dobrou nestes 15 anos: de 21 para 46. 

Depois surgiu a versão carioca, o Rio 
Fashion Week, também sob o comando de 
Borges. “Graças à Semana de Moda paulista, 
lançamos as top models Gisele Bündchen, 
Isabeli Fontana e Ana Cláudia Michels como 
estrelas internacionais. Exportamos modelos, 
mas ainda não conseguimos fazer o mesmo 
com a indústria da moda nacional, que tem 
90% de seu consumo no mercado nacional.”  

O glamour das passarelas passou a atrair 
muitos jovens para as carreiras de estilista 
e modelo. Há duas décadas, só havia a Fa-
culdade Santa Marcelina. Hoje são mais de 
170 escolas de moda no País. O mercado de 
trabalho também se amplia. Na última dé-
cada, o setor recebeu US$ 13 bilhões de in-
vestimentos e, para este ano, a projeção é 
de que sejam criados mais de 110 mil no-
vos empregos formais. 

Para Borges, porém, ainda há muito que 
fazer. Isso porque ele acredita que a moda 
não se resume às carreiras de estilista e mo-
delo. “Existe escassez de mãode obra. Não 
estamos conseguindo encontrar piloteiras, 
as profissionais que fazem o primeiro mol-
de de uma coleção e são muito valorizadas. 
Também estão faltando boas costureiras, 
bons modelistas, bons técnicos. Além dis-
so, temos os atravessadores que pagam qua-
se nada por um lenço bordado, e o vendem 
por um valor muito maior”.

O empresário afirma insistir com o MinC 
em catalogar todos os profissionais da área, 
inclusive os artesãos espalhados pelos rin-
cões do País. O estilista Ronaldo Fraga é co-
nhecido por valorizar o artesanato em suas 
coleções ao contratar bordadeiras e rendei-
ras, que fazem parte de uma cultura popular 
em extinção. A economia criativa tem a fun-
ção de amarrar essas pontas, de fazer com 
que as bordadeiras e outros profissionais da 
moda façam parte desta cadeia. 

“Quando a gente 
começou, não 
havia uma cultura 
de moda no Brasil 
e não adiantava 
importar uma 
Semana de Moda 
como a de Paris ou 
a de Milão. Para 
conseguir 
implementar essa 
nova cultura, tive 
que montar 
estratégias que 
mudassem a visão 
do consumidor, 
dos meios de 
comunicação e dos 
empresários”
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Se o design brasileiro é um dos princi-
pais motores de nossa economia criati-

va, parte disso se deve ao trabalho de uma 
das maiores promotoras deste setor no País, 
a paulista Joice Joppert Leal, de 62 anos. Joi-
ce é a fundadora da Oscip (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público) Obje-
to Brasil, que tem como principal missão di-
vulgar o design brasileiro no País e fora dele. 
Foi Joice quem trouxe dos Estados Unidos o 
Idea Awards, um dos mais respeitados e dis-
putados prêmios da área e que aqui leva o 
nome de Idea Brasil. 

A Objeto Brasil também é responsável por 
divulgar os produtos deste setor no Festival 
Brasileiro de Publicidade, promovido pela 
Associação Brasileira de Propaganda (ABP). 
Neste ano, Joice está incumbida de montar a 
exposição do Ano da Itália no Brasil, que con-
tará com a participação dos irmãos Campa-
na, Leonardo Massarelli e Fabíola Bergamo. 

Os designers são considerados os mais 
versáteis na economia criativa. Qualquer 
criação pode requisitar este profissional: da 
fabricação de uma geladeira à execução de 
uma obra de um arquiteto famoso. “Ele faz 
parte dessa nova classe criativa que reúne as 
tecnologias disponíveis, a sustentabilidade e 
a integração multicultural”, diz Joice. “E por 
obrigação, tem que ser criativo e inventar 
diariamente para os seus clientes”, completa.

Segundo dados da Associação Brasileira 
de Empresas de Design, o setor movimenta 
anualmente R$ 500 milhões e emprega 20 

DESIGN: Joice Joppert Leal

A junção da versatilidade e da atitude

mil pessoas em dois mil escritórios no País. 
Joice considera que estamos vivendo um 
marco na história industrial que irá valori-
zar mais o homem como criador, como in-
telecto. Para ela, isso vai mudar a forma de 
produzirmos bens.

“Passaremos a ver produtos mais custo-
mizados feitos em escala industrial, como a 
geladeira Brastemp com pinturas diferencia-
das, lúdicas”, diz. Ela afirma que as mudan-
ças de hábitos na sociedade brasileira nos 
últimos anos, como a valorização da gastro-
nomia, também estão contribuindo para o 
avanço da criatividade. 

“Os homens passaram a gostar de cozi-
nhar mais. E se valorizamos um chef de co-
zinha e ele começa a demandar novos equi-
pamentos, isso afeta a inovação de produ-
tos.” Joice diz que as empresas passaram a 
dar mais valor ao diferencial do design e is-
so mudou a dinâmica do negócio criativo. 
O designer não faz mais apenas peças con-
ceituais, mas entrou de cabeça nas escalas 
industriais. 

Sustentabilidade
Para ela, o profissional entendeu que não 

adianta criar algo fantástico se não houver 
viabilidade econômica. “Ele dá lucro para as 
empresas. Pena que nem todos os empresá-
rios entendam assim.” 

A produtora de design afirma que vê o 
setor como um negócio criativo ao menos 
há três décadas. “Há 30 anos eu dizia que o 

design deveria estar no caderno de econo-
mia dos jornais, porque ele é um meio eco-
nômico.” Isso era num tempo em que a pa-
lavra curadoria nem existia. Entre 1973 e 
1979, nos anos de ditadura, Joice montou 
duas grandes exposições sobre o panorama 
da cultura brasileira em Milão, na Itália, on-
de morou durante seis anos, trabalhando no 
consulado brasileiro. Ela conta que durante 
anos foi difícil fazer com que as obras artís-
ticas brasileiras entrassem no mercado in-
ternacional. Até porque muitas tinham pro-
blemas nos materiais usados, nas embala-
gens e no desenho final. 

Durante o período que morou em Mi-
lão, ao conviver com grandes nomes do 
design da Itália, como Franco Maria Ricci 
e Ricardo Sambonet, ela percebeu que os 
designers italianos, por não possuírem ma-
térias-primas em abundância, eram obri-
gados a recriar os materiais disponíveis. E 
por conta desta escassez, a sustentabilidade 
era algo que se praticava naturalmente na 
Europa. Esse aprendizado, ela diz ter tra-
zido para o Brasil.

“Para fazer um equipamento de som, o 
designer tem que procurar materiais reci-
cláveis ou de origem renovável, com alta 
tecnologia, e ao mesmo tempo num preço 
acessível para o consumidor. Com isso, ele 
vende em larga escala e o fabricante tem lu-
cro.” Ela diz ainda que, no final, este profis-
sional acaba funcionando como um agente 
de consciência da sociedade. 

“Para fazer um 
equipamento de 
som, o designer 
tem que procurar 
materiais 
recicláveis ou de 
origem renovável, 
com alta 
tecnologia, e ao 
mesmo tempo 
num preço 
acessível para o 
consumidor. Com 
isso, ele vende em 
larga escala e o 
fabricante tem 
lucro”
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Aos oito anos, o carioca Tarqüínio Teles, 
criado em Brasília, ganhou do pai um 

NE-Z 8000, um microcomputador brasileiro 
vendido nos anos 80. Foi com essa máqui-
na que ele ingressou no mundo digital. “Não 
tinha nem como gravar um programa. Se a 
gente desligava o computador, depois tinha 
que digitar tudo de novo”, diz. Hoje, aos 47 
anos, radicado em Florianópolis, no Estado 
de Santa Catarina, Teles é dono de uma das 
maiores empresas de games no Brasil, a Ho-
plon Infotainment, com 105 funcionários. 

O carro-chefe da Hoplon é o Taikodom, o 
maior game brasileiro do tipo MMO (mas-
sive multiplayer online). O Taikodom conta 
com a participação de 20 mil jogadores que 
podem usar 70 avatares para pilotar 40 tipos 
de naves, numa batalha online do século 23. 
Ao contrário de outros jogos, o Taikodom 
não tem limite de participantes. 

A paixão de Teles pelos jogos de interpre-
tação de personagens aconteceu na adoles-
cência, quando ele conheceu o RPG (Role-
playing game). “Nem existia isto aqui no Bra-
sil”, diz. Durante o curso de engenharia de 
produção, em Florianópolis, Teles resolveu 
criar um desses jogos. Ele conta que varava 
madrugadas com os amigos se divertindo 
com os games. Eles procuravam se informar 
sobre o tudo o que saía sobre jogos eletrôni-
cos em publicações estrangeiras. “Quando 
vimos o MMO em uma revista americana, a 
gente decidiu que era isso o que queríamos 
fazer. Só não sabía mos o tamanho do bura-
co onde estávamos nos metendo”, brinca. 

Foram quatro anos de espera, até que ele 
e o sócio Cristóvão Buzarello conseguissem 
aporte de R$ 15 milhões da empresa de ca-
pital de risco Idee Tecnologia, com sede em 
São Paulo. Três anos mais tarde, os jovens 
empresários fizeram uma parceria com a 
IBM que possibilitou a interação dos joga-
dores do Taikodom no mesmo ambiente di-
gital, o que fez com que o game se tornasse 
um grande sucesso. 

Maturação
Para Teles, valeu a espera, porque, duran-

te o período em que esperavam o dinheiro 
do investimento no Taikodom, entre 2000 
e 2004, eles tiveram de pensar em alterna-
tivas para sustentar a incipiente empresa. 
“Foi bom que isso acontecesse, pois dentro 
desse processo de maturação, passamos a 
pensar em jogos mais simples. Abrimos o 
escopo para a diversidade, com programas 
de automação e propaganda”, afirma.  

Nos Estados Unidos, são as empresas de 

GAMES: Tarqüínio Teles

Da ideia maluca ao negócio viável

risco que costumam apostar nos criadores 
de games. Teles diz que existe uma meto-
dologia para que o investimento aconteça. 
“Geralmente são empresas privadas que 
analisam se a ideia maluca de um cara po-
de ser um negócio viável”, diz. Assim como 
em outros setores da economia criativa, o 
acesso ao capital costuma ser difícil e nem 
todos têm a sorte de Teles. 

Desde o ano passado, o BNDES, por inter-
médio do Programa de Apoio à Cadeia Pro-
dutiva de Audiovisual (ProCult), começou a 
financiar empresas de games no mesmo pa-
cote que inclui o audiovisual e o software. 

A Hoplon hoje fatura cerca de R$ 5 mi-
lhões. É pouco e certamente poderia faturar 
muito mais, assim como toda a indústria bra-
sileira de games, que hoje movimenta cer-
ca de R$ 300 milhões anuais e emprega 560 
pessoas em 42 empresas. Os brasileiros são 
responsáveis por apenas 1% da produção 
global, estimada em US$ 42 bilhões. 

Na indústria de entretenimento mundial, 
os games só perdem para o cinema, que fa-
tura US$ 90 bilhões anuais. Os americanos 
são líderes deste mercado, com US$ 9,5 bi-
lhões e mesmo durante a recente recessão, 
o segmento cresceu 10% ao ano nos Estados 
Unidos. “Games são apontados como o no-
vo cinema, a nova televisão, cada vez mais 
universal. E por isso se tem acesso a pro-
dutos do mundo inteiro”, diz o empresário. 

Mas para crescer, o Brasil precisa vencer 
alguns entraves. Um dos maiores é a pira-
taria. Dos R$ 300 milhões que os games ge-
ram, cerca de R$ 180 milhões são de cópias 
piratas. A pirataria é um fenômeno cultural, 
mas também de percepção de valor. “Eu co-

nheço muita gente que faz pirataria se certo 
jogo não chegar ao Brasil. Temos que mu-
dar a atitude do consumidor, mas também 
temos que vender mais barato, adequar nos-
so preço à realidade brasileira”, diz. 

Centro de excelência
O empresário não poupa críticas ao go-

verno, a quem acusa de considerar os jogos 
eletrônicos como artigos de luxo. Teles faz 
coro com o empresariado que reclama em 
voz alta das altas tributações. “O que a gen-
te recolhe e repassa para o governo em an-
tecipação de impostos é praticamente um 
terço do que levantamos para erguer a em-
presa”, afirma.

Ele considera que a falta de mão de obra 
especializada é um dos mais sérios proble-
mas para a indústria de games. “Cada vez 
mais o empreendedorismo está sendo en-
sinado nas universidades, mas precisamos 
formar mais técnicos. Falta gente qualifica-
da para tudo.” 

Teles diz que essa demanda o levou a par-
ticipar do SC Games, um projeto do gover-
no estadual de Santa Catarina para a cria-
ção de um centro de excelência de ensino 
de entretenimento digital em Florianópolis.

No Brasil, outros importantes polos de 
formação de profissionais dos jogos digi-
tais são a Universidade de São Paulo (USP), 
a Universidade de Campinas (Unicamp) e 
o Porto Digital de Recife. Mesmo com tan-
tas dificuldades, o empresário se diz um 
otimista. “Os brasileiros são muito mais 
criativos. Eu ainda aposto no futuro deste 
país. O que precisamos é de condições pa-
ra competir”, diz.

“Cada vez mais o 
empreendedorismo 
está sendo ensinado 
nas universidades, 
mas precisamos 
formar mais 
técnicos. Falta  
gente qualificada 
para tudo” 
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Criatividade e 
negócios sustentáveis
Um dos grandes diferenciais da Economia Criativa é que ela promove desenvolvimento 
sustentável e humano e não mero crescimento econômico apenas. Iniciativas como 
a dos Irmãos Campana promovem a inclusão social e o resgate de tradições populares
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O advogado Humberto, de 58 anos e o 
arquiteto Fernando Campana, de 49, 

cresceram numa casa em Brotas (cidade 
interiorana a 240 quilômetros de São Pau-
lo) por onde passava um rio no fundo do 
quintal. Humberto conta que seu pai, o 
engenheiro agrônomo Ângelo Campana 
(já falecido), ao viajar para a capital pau-
lista, costumava levar de presente para 
ele e o irmão alguns carrinhos compra-
dos na loja Mappin, no centro da cidade. 
Os brinquedos eram deixados de lado e 
Humberto tentava reproduzi-los em bar-
ro colhido na sua própria casa. 

Neste mesmo quintal, os dois construí–
am cabanas nas árvores e uma ponte de 
bambu. “Tive uma infância de muita ima-
ginação e isso foi importante para a mi-
nha formação. Hoje, fazemos essa união 
entre o campo e a cidade, numa tradu-
ção sofisticada, tecnológica”, diz. Os ir-
mãos Campana são reconhecidos mun-
dialmente pelo design de alta qualidade e 
criatividade, de uma maneira sustentável. 

Eles são os únicos brasileiros que têm 
peças no MoMA, em Nova York, e no Mu-
seu de Artes Decorativas, em Paris. Para 
criar seus inúmeros objetos premiados 
pelo mundo, os designers estão constan-
temente fazendo pesquisas de materiais. 
O sucesso internacional dos irmãos Cam-
pana abriu portas para outros profissio-
nais lá fora. 

Humberto afirma que essa visão de 
ligar um produto criativo à preservação 
ambiental, esteve presente desde o iní-
cio da carreira de design, há três déca-
das. Uma de suas primeiras cadeiras, a 
Vermelha — um ícone internacional — 
foi feita com cordas de balão. A única coi-
sa com a qual nunca quiseram trabalhar 
foi madeira nobre. “Teve um tempo no 
Brasil em que os móveis só eram feitos 
de mogno. Nós decidimos percorrer ou-
tra estrada”, diz. 

Artesanato
Nesse caminho, os irmãos Campana se 

depararam quase que casualmente com 
uma questão importante para a econo-
mia criativa: a transformação de tradi-
ções culturais em objetos modernos, tra-
zendo retorno às comunidades. Em 2009, 
eles indicaram a Coopa-Roca, coopera-
tiva de artesãs da favela da Rocinha, no 
Rio, para fazer parte de um projeto com 
a empresa francesa LaCoste, conhecida 
por suas camisas polo que levam o logo 
do jacaré. 

O projeto Campana-LaCoste consistia 
em fazer uma edição limitada de cerca de 
20 mil camisas. Um dos modelos levaria 
inúmeros jacarezinhos bordados. A coo-
perativa, composta por cem artesãs, teve 
que chamar mais 40 mulheres para dar 
conta de conseguir pregar manualmen-
te os mais de 300 mil jacarezinhos nas 
blusas. Maria Teresa Leal, cofundadora 
da Coopa Roca diz que a parceria com a 
empresa francesa foi “sensacional”, por-
que, além de ser o projeto de maior retor-
no econômico, ainda divulgou o trabalho 
artesanal dessas mulheres. 

“A LaCoste soube valorizar nos-
sas artesãs e a filosofia da cooperativa 
que promove o conhecimento destas 
profissionais.” Para ela, o desenvolvi-
mento da economia criativa só irá re-
almente acontecer quando esses gru-
pos de artes populares passarem a inte-

grar o mercado nacional e internacional.  
A consultora especializada em eco-

nomia criativa Lala Deheinzelin, do En-
thusiasmo, concorda com ela e diz que, 
se queremos ser mais sustentáveis, pre-
cisamos ser mais inclusivos e nos preo-
cupar mais com o desenvolvimento hu-
mano. Segundo ela, isso significa pensar 
numa relação entre a macroeconomia de 
escala e a microeconomia de nicho, o que 
teria um impacto direto nas comunida-
des que produzem cultura. 

Para a consultora, os setores privados e 
públicos precisam entender que na eco-
nomia criativa o mais importante não Ü Vaso Esperança: preocupados com a sustentabilidade, designers pesquisam novos materiais
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é o produto final, mas o processo. “Quan-
do os produtos criativos se multiplicam e 
se renovam com o uso, eles têm um resul-
tado social, ambiental, econômico e cul-
tural. O cultural ou simbólico se tornou o 
quarto pé da economia”, diz. 

A ideia de que a cultura é o quarto pé 
na economia sustentável ganhou fôlego 
com a publicação do livro, em 2001, The 
Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s 
Essential Role in Public Planning (O Quar-

to Pilar da Sustentabilidade: o Papel Es-
sencial da Cultura no Planejamento Pú-
blico) do editor e escritor australiano 
Jon Hawkes que traz a visão que a cultura 
não contribui apenas para o crescimento 
econômico, mas ela é parte da estrutura 
do desenvolvimento sustentável. 

Os três primeiros pilares da economia 
sustentável são bem conhecidos: o econô-
mico, o ambiental e o social, que se sus-
tentam entre si. Há alguns anos, as em-

presas brasileiras já emitem seus relató-
rios anuais com dados econômicos, am-
bientais e sociais. Mas o Brasil ainda está 
atrasado quando se fala no quarto pilar. 

Ações como as dos irmãos Campana 
são ainda esparsas ilhas neste vasto ocea-
no de oportunidades. “Temos que pensar 
em como tornar as atividades autossusten-
táveis, ações nesta área estão se perden-
do pelo ralo, são ações isoladas”, admitiu 
a ministra da Cultura Ana de Hollanda.

Cadeira Favela e 
Lustre Esperança, 
dos irmãos Campana: 
trabalho reconhecido 
internacionalmente 
pelo design de 
alta qualidade e 
criatividade e por 
usar elementos 
sustentáveis

Cadeira Favela e 
Lustre Esperança, 
dos irmãos Campana: 
trabalho reconhecido 
internacionalmente 
pelo design de 
alta qualidade e 
criatividade e por 
usar elementos 
sustentáveis
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Os legados dos nossos administradores e go-
vernantes para as nossas gerações Y e Z es-

tão longe de merecer qualquer elogio.
Decisões tomadas no passado nos colocaram 

de maneira definitiva como meros contemplado-
res — isto é, menos do que coadjuvantes — na 
geração de valor dos principais segmentos que 
movimentam os avanços da tecnologia e que re-
presentam os setores mais promissores no futuro. 
De longe, anos luz à frente do que os tão idolatra-
dos legados dos séculos XIX e XX. O Brasil é co-
mo um samba de uma nota só. A grande maioria 
dos nossos administradores ainda acredita que 
é possível prosseguir perseguindo o setor auto-
mobilístico como a nossa saída para o futuro.

Para aqueles que ainda pensam assim, é bom 
lembrar dois aspectos indiscutíveis: primeiro, 
nossa eficiência no setor automobilístico está 
longe de ser uma referência para o mundo. Evo-
luímos muito pouco das chamadas carroças da 
década de 90 para as semicarroças atuais. Tenho 
sérias dúvidas a respeito de política de financia-
mento de automóveis por mais do que 36 meses. 
Os veículos nacionais, a partir dessa idade, reser-
vam para os seus proprietários grandes surpresas 
com o custo de manutenção. Esses custos serão 
equivalentes ao valor das prestações do financia-
mento. Corremos o risco de viver no Brasil a cri-
se dos automóveis “sub-prime” (uma inovação 
brasileira, já que o devedor não o é). Em segun-
do lugar, as novas gerações de automóveis, que 
envolvem combustível limpo, não são mais prer-
rogativa das tradicionais fábricas de cem anos, 
mas de novos participantes como Tesla, Wheego, 
Fisker e Venturi, empresas que trazem inovações 

em carros elétricos sem o ônus das tradicionais 
fabricantes de veículo a combustão.

Muito mais significativa do que a indústria de 
veículos são duas outras que foram erradicadas 
dos nossos sonhos futuros por decisões erradas 
do passado: a indústria eletroeletrônica foi uma 
aposta acertada da Coreia do Sul, que hoje se pro-
jeta no mundo em condições de igualdade em 
tecnologia, design e inovação, lado a lado com 
o Japão, os Estados Unidos e países europeus. A 
China alcançará esse mesmo resultado. É uma 
questão de tempo (e muito pouco tempo). Gra-
ças a um equívoco definitivo dos nossos gover-
nantes, temos a Zona Franca de Manaus, garan-
tida pelo clientelismo da Constituição de 1988, 
que garante o quórum para perpetuar indefini-
damente os benefícios que nos outorgam produ-
tos obsoletos e caros. Nada foi ou será desenvol-
vido no Brasil nesse ambiente. Somos campeões 
na importação de kits (algo que não se reserva 
hoje em dia nem a países do terceiro mundo).

Outro supersegmento, o da tecnologia da in-
formação, foi esmagado primeiramente pela Se-
cretaria Especial de Informática, excrescência da 
ditadura militar, perpetuada depois pela Lei de 
Informática, que impôs custos altíssimos a to-
do o segmento produtivo e de serviços no Bra-
sil. Fomos condenados a comprar equipamen-
tos e serviços inadequados e atrasados por nada 
mais do que cinco vezes o preço internacional. 
O resultado dessa política foi abaixo da crítica. 
Nem mesmo a liberalização colocada em prática 
a partir de 1991, nos livrou de produtos velhos, 
caros e ultrapassados. Aqueles que defendem 
ou defenderam essa política, que apontem o le-

gado positivo para a indústria brasileira de TI.
Outro aspecto relevante da política ainda or-

todoxa brasileira foi a impossibilidade de um 
alinhamento do Brasil às economias evoluídas 
da América do Norte. A integração do Brasil à 
ALCA, se negociada de maneira competente e 
à época apropriada, teria nos colocado em con-
dições extremamente favoráveis perante merca-
dos que somam, pelo menos dez vezes o nosso 
PIB: o PIB brasileiro gira em torno de US$ 1,5 
trilhão, enquanto o norte-americano, sozinho, 
chega perto de US$ 15 trilhões. Não precisa sa-
ber fazer conta para entender o benefício.

Os resultados positivos de uma política moder-
na e coerente colocaram o Chile, não o Brasil, em 
condições de competitividade em termos interna-
cionais. O alinhamento do Chile à ALCA em fins 
de 2000 surpreendeu o mundo. O Brasil deveria 
ter, muito antes, fechado tal acordo, mas prefe-
riu se alinhar às “cucarachas” latino-americanas.

A pergunta que fica é: quem vai se responsa-
bilizar por esse legado tenebroso que deixamos 
para as gerações Y e Z?

Ainda pensamos como se estivéssemos vi-
vendo o século XIX. Senão não estaríamos em-
pregando recursos superescassos na aposta de 
perpetuar energia fóssil, que todos sabem ser 
finita. Alguém fez a conta do custo benefício de 
aplicar esses recursos em energia limpa, colo-
cando o Brasil no pódio das nações mais ver-
des do mundo?

Não há como reverter as decisões tomadas 
no passado, que nos trouxeram a essa posição 
esdrúxula  de ser o 58o país em competitivida-
de no mundo. Como pode o Brasil almejar ser 
a quinta potência mundial nessas condições?

Chegam ao Brasil, com 16 anos de atraso, as 
propostas para transformar o País em uma das 
lideranças da economia criativa, aquela movi-
da a ideias e talentos humanos, que geram ino-
vações e que diferenciam a oferta de produtos e 
serviços não pela mão de obra barata, mas pela 
oferta de valor percebido, serviços de valor adi-
cionado, entre outros.

A educação de qualidade passa a ser um dos 
pilares da sustentabilidade da nova economia e 
é auspicioso saber que esse item consta da pau-
ta do governo federal. Mas, nesse exato momen-
to, é preciso refrear as ações e comportamentos 
oriundos da antiga economia. É preciso ousar 
e ter coragem para trazer soluções heterodo-
xas para estruturar e apoiar a nova economia. 
Começando pelo desprendimento de governos 
federal, estadual e municipal em entender que 
esses novos segmentos devem ser tratados com 
criatividade e não com burocracia e sanha fiscal. 

Vamos começar pelos segmentos que envol-
vem o software. De um lado estão os serviços re-
lativos a TI e software, cujo potencial de exporta-
ção brasileiro soma US$ 60 bilhões e, até o mo-
mento, menos de 10% desse potencial foi atin-
gido. De outro lado está o software de entreteni-
mento, jogos de vídeo, para computador e redes 
sociais, massacrado por uma gama de impostos 
exorbitantes, que levam 94% do segmento para 
o mercado cinza. O potencial de geração de va-
lor nesse mercado é de R$ 4 bilhões, contra me-
ros R$ 300 milhões do mercado aparente atual. 
Outros tantos segmentos da economia criativa 
se alinham nesse mesmo caminho.

Que os nossos governantes atuais não sejam 
responsáveis por submeter à moderna econo-
mia aos descalabros de medidas como zonas 
francas, Leis de Informática e outros. Nossos 
filhos, netos e bisnetos, olhando para o reflexo 
atual das tristes decisões do passado, devem 
ser implacáveis, para impedir que novas deci-
sões clientelistas comprometam ainda mais o 
nosso futuro. 
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Estamos preparados para a 
Economia do Século XXI?
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Dentro da área de abrangência da in-
dústria criativa existe uma que cami-

nha com passos largos e não depende de 
incentivos públicos ou mecanismos go-
vernamentais para florescer como outros 
setores: a publicidade. De qualidade re-
conhecida internacionalmente, a propa-
ganda brasileira é uma máquina que fun-
ciona bem, tem seus regulamentos esta-
belecidos há tempos e movimenta um 
montante importantíssimo para o País. 
Segundo o Projeto Inter-Meios, coorde-
nado por Meio & Mensagem, em 2010 o 
bolo publicitário chegou a US$ 20,5 bi-
lhões. Somadas todas as disciplinas do 
marketing, além do investimento em mí-
dia, podemos aferir que a indústria da 
comunicação no País movimenta cerca 
do dobro do investimento publicitário,  
ou aproximadamente de US$ 41 bilhões.

Seu início, como registrado na his-
tória brasileira, aponta que os maiores 
anunciantes daquela época eram tra-
ficantes de escravos. Isso foi em mea-
dos de 1808, quando a família real por-
tuguesa desembarcou no Rio de Janei-
ro. Fugas, vendas e a chegada de navios 
negreiros foram lamentavelmente co-
municados até que, em 1850, a Lei Eu-
sébio de Queirós acabou com o tráfico. 
A queda na oferta de escravos fez com 
que os traficantes se adaptassem à nova 
realidade. A partir daí, eles começaram 
a investir em todo tipo de quinquilharia 
importada dos países industrializados. 

O deslumbramento com as novida-
des plantou a semente do consumo, fa-
zendo germinar também o crescimento 
dos jornais e da publicidade. Embalada 
pela necessidade de sistematização no 
desenvolvimento das peças, surgiu a pri-
meira agência de propaganda brasileira, 
a Empresa de Publicidade e Comércio, 
que funcionou entre 1891 e 1915. As co-
res foram, então, introduzidas aos anún-
cios, rabiscando os primeiros contornos 
profissionais da propaganda no Brasil. E 
foi assim que se estabeleceu em definiti-
vo um novo setor. O lançamento das re-
vistas ilustradas, a chegada das multina-
cionais e o surgimento da televisão, em 
1950, engrossaram os traços de uma ati-

Uma indústria  
criativa consolidada:
a da publicidade
Ideias relevantes para o consumidor produzem riquezas ilimitadas para o País. A propaganda  
brasileira por sua pujança é, certamente, a face mais desenvolvida da Economia Criativa  

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br

vidade econômica movida à criatividade.
“A consolidação da propaganda, como 

indústria, veio entre as décadas de 70 e 
80”, informa Emmanuel Publio Dias, di-
retor corporativo da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). Pesqui-
sa encomendada pela Associação Brasi-
leira de Agências de Publicidade (Abap) 
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE) mostra que o setor 
abriga mais de 98 mil empresas – entre 
agências, anunciantes, veículos de mí-
dia, produtoras, serviços especializados, 
entre outros – e gera aproximadamente  
R$ 9,5 bilhões em salários. Esses e os nú-
meros expressos anteriormente compro-
vam a inegável habilidade da propagan-
da brasileira na transformação da criati-
vidade em recurso econômico. 

“Estamos no negócio das ideias. Essa é 
a moeda de troca. Uma ideia que transfor-
ma, viraliza e envolve o consumidor vale 
milhões no formato da economia atual”, 
diz Paulo André Bione, coordenador da 
Miami Ad School, escola de criação pu-
blicitária da ESPM. Tomado por commo-
dities, o mercado hoje precisa combinar 
ideia relevante, inovação e criatividade 
para equacionar a busca por diferencia-
ção. “Os produtos deram lugar às ideias 
e o valor delas vai variar conforme o tipo 
de indústria”, avalia Sergio Gordilho, co-
presidente e diretor de criação da Africa.

Vale mais do que pesa
Nunca se valorizou tanto a criatividade 

como hoje e só os números já não bastam 
para encontrar uma forma justa de remu-
nerá-la. “A criatividade vale infinitamente 
mais do que custa. Comprar uma grande 
ideia, qualquer que seja o preço, sempre 
será a maior pechincha do mundo para 
quem compra e uma merreca para quem 
vende”, calcula Alexandre Gama, presiden-
te e diretor geral de criação e planejamen-
to da Neogama/BBH. A criatividade ainda 
impera na propaganda, mas ela não reina 
sozinha. “Criatividade e relevância sem-
pre vão prevalecer. Não adianta ser cria-
tivo se você não oferece algo que tenha 
valor”, relaciona Eduardo Fischer, funda-
dor e presidente do Grupo Totalcom.Ü
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economia criativa

reportagem especial

O poder da criatividade baseada em 
ideias relevantes contradiz até a sabedoria 
popular. Nesse mercado, tudo que reluz é 
ouro sim e o brilho desse tesouro reflete a 
criação da Secretaria da Economia Criati-
va. “Ainda somos muito tímidos perto do 
potencial que temos. O jeito é a nossa eco-
nomia ser mais criativa mesmo”, comen-
ta Vitor Knijnik, vice-presidente de cria-
ção da Energy. A organização de políticas 
para a indústria cultural, por exemplo, é 
uma das medidas que podem beneficiar 
o país da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2016. “Esse é um ins-
trumento que daria mais confiança para 
se trabalhar patrocínio cultural no Brasil”, 
exemplifica Eduardo Bicudo, presidente da 
Wunderman. O professor Bione lista ain-
da outras influências positivas, como pro-
fissionalismo, clareza de objetivos e novas 
ideias capazes de mobilizar a sociedade, 
novos hábitos e projetos. 

O segredo para transformar a criativi-
dade da propaganda em recurso econô-
mico está mesmo na ideia. “É a partir dela 
que se constrói um posicionamento úni-
co, que emociona, seduz e conecta con-
sumidores. Saber desenvolver uma lin-
guagem de comunicação criativa. Saber 
contar uma historia inserindo os valores 
da marca com pertinência e adequação. 
Essa é a mágica do nosso negócio”, afir-
ma, Luiz Lara, presidente da Abap e CEO 
da Lew´Lara\TBWA. 

Mas na opinião de Washington Olivetto, 
chairman e CCO da WMcCann, a quanti-
dade de ideias realmente pertinentes, ori-
ginais e relevantes diminuiu. Para Olivetto, 
a forma tem sido utilizada para substituir 
o conteúdo ou para esconder a sua falta. 
“Esse é o grande problema da comunica-
ção no mundo inteiro. E não só na publi-
cidade. O problema está acontecendo na 
maioria das atividades que envolvem o ges-
to criativo”, enfatiza o publicitário.

Vínculos emocionais
A preocupação de Olivetto faz senti-

do porque é justamente a relevância da 
mensagem que torna a propaganda essen-
cial na vida das pessoas. “A propagan-

Sergio Gordilho, da Africa: “Publicidade faza 
parte do cotidiano e da cultura do Brasil”

Washington Olivetto, da WMcCann:  
forma esconde a falta de conteúdo

Luiz Lara, da Abap, a maior indústria  
de comunicação na América Latina

David Laloum, da Y&R: “Hoje, o foco está 
mais na criação de vínculos emocionais”

Mapa do tesouro
O talento para ter ideias faz 

do Brasil uma verdadeira mina de 
ouro e nela a propaganda armazena 
elevadas concentrações de riqueza. 
“Não há limite para as riquezas que as 
ideias podem produzir. Quem quiser 
produzir riqueza precisa apostar em 
ideias”, sinaliza o publicitário Dalton 
Pastore, que atualmente preside 
o Forum Permanente da Indústria 
da Comunicação (ForCom), o 
Conselho Superior da Abap e é ainda 
conselheiro da ESPM. 

As pistas já foram descobertas 
e o caminho está escancarado. 
O garimpo por ideias relevantes 
conduz esforços cada vez maiores 
de comunicação num só sentido e vai 
aos poucos lapidando as relações de 
consumo dentro das exigências do 
capitalismo moderno.

Já foi a época em que a 
propaganda era vista como 
instigadora de um consumo 
exacerbado. Possíveis frustrações 
dão agora lugar a desafios e à 
vontade de superação. “Se a 
propaganda faz a pessoa sonhar, 
desejar algo, pode também estimular 
o seu desenvolvimento para que 

ela conquiste aquilo que deseja”, 
acredita Hugo Rodrigues COO e CCO 
da Publicis Brasil. Hoje, a propaganda 
é admirada e aceita justamente 
como um poderoso instrumento 
para balizar escolhas cada vez mais 
responsáveis. “O setor é apoiado 
por regulamentações rigorosas, 
capazes de preservar e defender 
os direitos do consumidor”, cita 
Eduardo Bicudo, presidente da 
Wunderman, remetendo à atuação 
de órgãos como o Conselho Nacional 
de Autorregulamentação publicitária 
(Conar) e o Conselho Executivo das 
Normas-Padrão (Cenp).

Além disso, o mercado já 
percebeu que exercitar mensagens 
educativas e didáticas fortalece 
a musculatura da marca. E haja 
malhação. Os segmentos financeiro, 
de varejo e de serviços, por exemplo, 
intensificam a sua força com 
iniciativas que ensinam as pessoas a 
gastar, estimulam o uso consciente 
do cartão, orientam a lidar com o 
crédito e propagam dicas sobre  
como administrar a economia 
doméstica sem sustos. 

“Marca que aproveita o momento 

da compra para ensinar a controlar 
os gastos conquista a lealdade do 
consumidor”, garante Márcio Oliveira, 
vice-presidente de operações da 
Lew´Lara\TBWA. O resultado é obtido 
em longo prazo, mas a fidelidade e 
a confiança depositadas na marca 
compensam o investimento e ainda 
deixam um aprendizado importante 
para a vida da pessoa.  
Os dois lados ganham.

Cada vez mais, o consumidor 
busca informações sobre os produtos 
e serviços que ele consome. É 
justamente essa preocupação 
que exalta a sua capacidade de 
discernimento, julgamento e 
autocontrole. “O papel da propaganda 
é vender e o do consumidor, 
consciente de seus direitos e deveres, 
é comprar se quiser e puder”, declara 
Alexandre Gama, presidente e diretor 
geral de criação e planejamento  
da Neogama/BBH. 

Já Celso Loducca, presidente 
da Loducca, destaca outro aspecto 
na relação com o consumidor. “A 
propaganda sacia alguns anseios que 
já nascem com o ser humano, mas ela 
não os inventa”, pondera.  

Dalton Pastore, do ForCom: “Não há limite  
para as riquezas que as ideias podem produzir”

Eduardo Bicudo, da Wunderman: regulamentação do setor  
é capaz de preservar os direitos do consumidor

Ü

fo
to

s
: p

a
u

lo
 m

ú
m

ia

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

g
u

st
av

o
 s

c
at

e
n

a

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

a
r

t
h

u
r

 n
o

b
r

e

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-04-26 09:29:01 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-04-26 09:29:01 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
  Fotos

Text Box
  Foto



18  abr  2011 •

147

da liga o histórico das marcas ao coração 
do consumidor”, ressalta Celso Loducca, 
presidente da Loducca. É justamente na 
emoção que está uma das principais téc-
nicas para atrair a tão disputada atenção 
do público. “Vivemos entulhados de in-
formação e a propaganda meramente in-
formativa perde um pouco de peso. Ho-
je, o foco está mais na criação de víncu-
los emocionais”, concorda David Laloum, 
vice-presidente de estratégia e planeja-
mento da Young & Rubicam.

Além de emocionar, a propaganda in-
forma, diverte, ensina, educa, alerta, sur-
preende, provoca, conscientiza e mostra 
alternativas. Em qualquer uma das suas 
manifestações, ela sempre preenche uma 
necessidade ou um sentimento que se 
materializa no ato da compra, gerando 
empregos e fazendo a economia girar. “O 
consumo é diretamente alimentado pela 
publicidade. Se a economia é um motor, 
então, a publicidade é a correia do mo-
tor”, compara Alexandre Gama. 

O professor Bione reforça a lógica de 
Gama: “Consumo e propaganda são si-
nônimos. Um não vive sem o outro. Hoje, 
qualquer experiência que leve à compra 
ou à lembrança de marca, é propaganda”, 
frisa o especialista da Miami Ad School. 
“Se propaganda elege presidentes, imagi-
ne a importância e o poder em produtos 
de consumo e serviços”, reforça.

Mas o debate sobre a importância da 
propaganda transcende a questão do con-
sumo. “Estamos transitando cada vez mais 
de uma era industrial e uma sociedade de 
consumo para a era da informação e a so-
ciedade da comunicação”, analisa Gama. 
Segundo ele, esse processo começou há 
cerca de 20 anos, período em que a pro-
paganda passou a “mexer com a dinâmi-
ca da vida social do Brasil”. 

Surgiram, então, as tecnologias inte-
rativas, que ecoam hoje as mais diver-
sas opiniões por meio das redes sociais, 
dando voz a um novo consumidor, mui-
to mais participativo e consciente. Antes, 
a influência da propaganda era passiva. 
Não existia uma resposta instantânea do 
consumidor. “Hoje, as pessoas mudam de 
opinião e de marca muito facilmente. É 
preciso estar atento e satisfazer o clien-
te sempre. Conquistá-lo e mantê-lo. E a 
propaganda é fundamental para isso”, diz 
Hugo Rodrigues, chief operating officer e 
chief creative officer da rede de agências 
Publicis no Brasil. 

Necessidade antecipada
É impossível conquistar a lealdade do 

consumidor moderno sem ser eficaz e 
inovar. A capacidade de reinventar solu-
ções, proporcionar experiências nunca 
antes vividas e apresentar alternativas 
de uma forma única, abastecem a cria-
tividade, formando a base da economia 
criativa. E dá até para ir além. A tecnolo-
gia disponibiliza uma variedade enorme 
de técnicas e ferramentas, com uma pre-
cisão milimétrica, que permitem desco-
brir, antes mesmo do próprio consumi-
dor, o que ele deseja.

Conduzir as pesquisas de forma dife-
renciada e saber interpretar os dados pode 
aguçar ainda mais a visão das empresas. 
Ao ter uma necessidade antecipada, por 
exemplo, a pessoa pode passar de sim-
ples consumidor a um verdadeiro fã da 
marca, que acaba adquirindo personali-

atual: “O Brasil é visto como um merca-
do criativo e com muitas inovações na in-
dústria da propaganda. Está hoje entre os 
cinco principais mercados do mundo”. E 
Luiz Lara adiciona outra posição de des-
taque: “Somos a maior indústria de co-
municação na América Latina”. 

A força criativa nacional é cada vez 
mais respeitada pelo planeta. “Tem bra-
sileiro fazendo sucesso na Europa, nos Es-
tados Unidos, Dubai, Romênia. Não so-
mos mais só print makers, somos protago-
nistas dessa criatividade multiplataforma 
e global”, acrescenta Gordilho, da Africa.

Entretanto os especialistas apontam a 
existência de uma distância entre a ima-
gem projetada dentro e fora do Brasil. “A 
propaganda que vemos no dia a dia mui-
tas vezes é chata e pouco criativa e isso 
acontece em função de uma série de fato-
res que muitas vezes são mais fortes que 
o próprio trabalho criativo”, reflete Pau-

lo André Bione. “Se o cliente não quer, 
não adianta levar ideias ousadas”, justifi-
ca Eduardo Ayrosa, professor de compor-
tamento do consumidor da Escola Brasi-
leira de Administração Pública e de Em-
presas (Ebape), ligada à Fundação Getú-
lio Vargas (FGV).

De qualquer forma, a criatividade con-
tinua a mesma. O que mudou foi a sua di-
reção. “As premissas básicas para o desen-
volvimento de ideias não se alteraram. O 
que muda todo tempo é a forma de se co-
nectar a marca ao consumidor”, reconhe-
ce Ferraris. A oferta de inúmeros canais 
de comunicação aumentou a complexi-
dade de planejamento das estratégias e 
exige elevados esforços para conhecer o 
cliente e quais meios ele consome. 

Uma parcela expressiva do talento dos 
profissionais foi canalizada, por exemplo, 
para a área digital, espalhando a reputa-
ção criativa do brasileiro também pela in-
ternet. Mas a criatividade não deve mais 
ser vista como um formato. Os olhos se 
abrem agora para atitudes inovadoras.

Trabalho em equipe 
Vive-se hoje um momento sem pre-

cedentes no acesso a ferramentas que 
permitem expressar ideias, uma era na 
qual as pessoas compartilham conheci-
mento numa escala nunca antes imagi-
nada. A criatividade ultrapassou os limi-
tes das cortejadas “duplas de criação” e 
pode, portanto, surgir de qualquer área 
da agência, do anunciante e até do pró-
prio consumidor, em qualquer parte do 
planeta. “Há todo um grupo de profis-
sionais que contribui para o trabalho”, 
esclarece Eduardo Bicudo. E Celso Lo-
ducca confirma: “Ninguém tem mais o 
domínio da ideia. O que vale é o traba-
lho em equipe”.

Nem mesmo o inventor da “dupla de 
criação” que, segundo especialistas, foi 
o visionário William “Bill” Bernbach - o 
“B” da famosa rede DDB (Doile Dabe Ber-
nbach) – resistiria a essa nova forma de 
lidar com a criatividade. Em 1947, Ber-
nach remodelou o formato de trabalho 
das agências, mas agora, ele seria desa-
fiado a superar a sua própria percepção 
da criatividade. O tema tem sido ampla-
mente discutido pelos principais líderes 
mundiais da propaganda e já deixa uma 
conclusão unânime: “criativo”, hoje, é to-
da pessoa capaz de ter ideias, seja lá qual 
for o canal escolhido para transmiti-la.

Independentemente dessa questão, o 
fato é que o brasileiro guarda uma percep-
ção extremamente positiva da propagan-
da, uma reputação tão valiosa quanto o 
desenvolvimento que o governo preten-
de alavancar com a criação da Secretaria 
da Economia Criativa. 

“Desenvolvemos capacidade intelectu-
al, trazemos divisas e ajudamos a melho-
rar a imagem do País pelo mundo. Se isso 
tudo não fosse suficiente, ainda fazemos 
parte do cotidiano e da cultura do Brasil. 
A nossa indústria se estruturou bem, di-
ferente de outros países, e  criou o am-
biente necessário para o fortalecimento 
da democracia e das suas instituições”, de-
fine Sérgio Gordilho. O potencial criativo 
da propaganda brasileira reluz o talento 
dos seus profissionais para materializar 
ideias cada vez mais relevantes na vida das  
pessoas. É ouro farto por aqui e enche os 
cofres do País com riquezas ilimitadas.

Celso Loducca: “Ninguém tem mais o domínio da ideia. O que vale é o trabalho em equipe”

dade a partir de uma postura surpreen-
dente e criativa, totalmente condizente, 
portanto, com as pretensões de uma in-
dústria criativa.

Originado em 1994 a partir do pro-
jeto australiano chamado Creative Na-
tion, o conceito de indústria criativa já 
percorreu diversos países e atualmente 
encontra solo fértil de talentos também 
por aqui, potencializando uma caracte-
rística que sempre foi inerente ao brasi-
leiro. “A criatividade não é uma questão 
dessa ou daquela atividade econômica e 
sim do Brasil. O País é criativo em tudo 
que faz, do futebol ao carnaval e à capa-
cidade do povo de se adaptar e encon-
trar soluções para os problemas”, afirma 
Márcio Oliveira.

Não é de hoje que a criatividade do 
brasileiro tem fama, inclusive inter-
nacionalmente. O presidente da Grey,  
Riccardo Ferraris, resume a percepção 

Hugo Rodrigues: “É preciso estar atento e satisfazer o cliente sempre”

Eduardo Fischer, do Grupo Totalcom: “Não adianta ser criativo se você não oferece algo que tenha valor”
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