
bilhões em 2008, se considerar-
mos o Asean mais 3 (China,Ja-
pão e Coreia do Sul), o montan-
te alcançou US$ 113,4 bilhões.
Nos últimos anos, os governos
latino-americanos estão intro-
duzindo políticas para melhor
desenvolver a economia criati-
va. Argentina, Colômbia, Chile
e alguns países do Caribe como
Jamaica e República Dominica-
na estão na boa direção. No Bra-
sil, a criação da Secretaria de
Economia Criativa é um passo
decisivo para a articulação de es-
tratégias de longo prazo a fim
de dinamizar a economia criati-
va no país.

Como a China obteve
a liderança nas exportações?
A China liderou o mercado mun-
dial de bens criativos durante to-
da a última década, com um au-

mento vertiginoso das exporta-
ções, que passaram de US$ 32 bi-
lhões em 2002 a US$ 84 bilhões
em 2008. Evidentemente, é difí-
cil distinguir os produtos que
são originariamente “criados
na China” daqueles que são cria-
dos ou desenhados em alguma
outra parte do mundo e “fabri-
cados e exportados pela Chi-
na”. Mas a estratégia chinesa en-
globa a criação de parques criati-
vos, arranjos produtivos e uma
série de projetos que incluiu a
Expo Universal de Shanghai em
2010. A orientação é evoluir do
enfoque “made in China” para
“Created in China” no decorrer
desta década. A ênfase tem sido
dada para instituir novos esque-
mas de financiamento para
apoiar empreendedores criati-
vos e um grande esforço educa-
cional esta sendo feito para en-
corajar a criatividade na nova
geração. A meu ver, a grande di-
ferença é que enquanto o Brasil
pensa, a China faz.

Quais são na sua avaliação
os desafios para o Brasil?
Creio que precisamos alavancar
um desenvolvimento inclusivo
e sustentável no país. Apesar
dos avanços recentes, torna-se
imperativo projetar uma nova
imagem de um país emergente
e dinâmico que está buscando
novas opções de crescimento
tendo em consideração suas pró-
prias potencialidades, limita-
ções e realidades culturais e eco-
nômicas. Precisamos explorar
todos os vínculos a nível macro
e micro da economia, para esti-
mular negócios nas diversas
áreas vinculando tecnologia,
serviços, conectividade, cultu-
ra e turismo.

Como fazer isso?
É necessário que os países em de-
senvolvimento busquem solu-
ções para remover entraves co-
mo a capacidade de oferta criati-
va limitada; falta de capacitação
em marketing voltado para artes
e criação. Há ainda problemas
como marco regulatório inade-
quado e, principalmente, no que
tange a políticas fiscais e credití-
cias, além da necessidade de re-
ver a legislação sobre proprieda-
de intelectual. Outro ponto é o
acesso limitado ao financiamen-
to de tecnologias avançadas; au-
sência de marcas e produtos de
padrão de qualidade internacio-
nal; políticas públicas ineficien-
tes para atrair investimentos e
negócios criativos e as nossas po-
líticas de concorrência inadapta-
das, que limitam a capacidade
dos criadores nacionais a compe-
tir com grandes conglomerados
internacionais. ■

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

políticas públicas”

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

A China, o cotovelo
e o calcanhar de aquiles
O Brasil tem a top Gisele Bündchen, ícone do mundo
da moda. Tem também a estilista Daniella Issa He-
layel, que virou “queridinha” das celebridades inter-
nacionais após a princesa britânica Kate Middleton
usar um modelito seu no dia em que anunciou o noiva-
do com o hoje marido príncipe William. Mas foi na Chi-
na — e não no Brasil — que a indústria da moda cres-
ceu mais de 30% no primeiro semestre deste ano. No
ano passado, aliás, o setor têxtil brasileiro teve um défi-
cit de US$ 2,5 bilhões com a China. Mas se a nossa mo-
da é mais criativa e reconhecida internacionalmente o
que explica esse déficit em relação aos chineses?

Uma possível resposta está na entrevista ao lado, na
qual Edna dos Santos-Duisenberg resume em uma frase
a diferença entre os dois países: “Enquanto o Brasil pen-
sa, a China faz”. E faz tempo, com o perdão do trocadi-
lho. Os chineses têm investido fortemente para inserir
valor agregado em seus produtos da chamada econo-
mia criativa — o que inclui, mas também vai muito
além da indústria têxtil.

Não à toa a China foi o país com maior produção de
economia criativa no ano passado, segundo relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU). A China já

responde por quase
21% desse mercado no
mundo e exportou
US$ 84,8 bilhões em
2008 — último dado
disponível. O Brasil,
no mesmo ano, ven-
deu ao exterior US$ 1,2
bilhão (estima-se que
hoje esse valor chegue
a US$ 7,5 bilhões, um
salto, com certeza,
mas ainda distante do
número chinês).

Quando ouvidos, os
empresários brasilei-
ros — e aí também es-
tão, principalmente,
os do setor têxtil —

sempre citam a China como um “calcanhar de aqui-
les”, o gargalo que nos impede de ir além. Mas a despei-
to das razões que sustentam essa tese é preciso anali-
sar o que de fato nos impede de avançar e o que faz a
China deslanchar em praticamente todas as áreas que
elege como prioridade.

E a economia criativa está nessa lista dos chineses
desde 2000, quando o governo decidiu que precisava
criar políticas de estímulo e aperfeiçoamento para os
setores que dependem da criatividade e do conheci-
mento. A partir de então, investiu-se em formação, ca-
pacitação, criou-se um parque criativo, arranjos pro-
dutivos e mecanismos de estímulo financeiro e fiscal.

No Brasil, o primeiro passo nesse sentido foi dado es-
te ano, com a criação da Secretaria de Economia Criati-
va (SEC), vinculada ao Ministério da Cultura. Ainda
em implantação, a SEC já caminha, mas falta muito
ainda. E nem tudo depende exclusivamente da boa
vontade da secretária da pasta, Cláudia Leitão.

A legislação brasileira é desanimadora. Ela desesti-
mula a inovação, o empreendedorismo e a exporta-
ção, especialmente a que tem valor agregado. Há bu-
rocracia demais, tributo demais e, ao mesmo tempo,
crédito, formação e informação de menos. Por isso,
antes de apontar a China como nosso principal obstá-
culo, precisamos entender — e aprender - porque
eles avançam tão rápido e nós, tão devagar. São eles
os errados ou nós que não sabemos cuidar do que te-
mos de mais valioso? ■

Divulgação

“

a economia do século 21 será baseada em ideias

Na China, um grande
esforço educacional
está sendo feito
para encorajar
criatividade na nova
geração. A meu ver,
a grande diferença é
que enquanto o Brasil
pensa, a China faz

A China já
responde por quase
21% do mercado de
economia criativa
no mundo. Ela foi
o país com maior
produção criativa
em 2010, de acordo
com a ONU e
exportou US$ 85
bilhões em 2008

ELAINE COTTA
Editora de Brasil
e de Inovação em Educação

Ednaacreditaqueaeducação
dasfuturasgeraçõesprecisaser
mais interativaparaseadaptar

ànovaeradoconhecimento
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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