
em meados de 1980, a indústria
cultural já era vista como um im-
portante setor da economia.
Acredito que o mesmo ocorra
no Brasil. Portanto, não é que
políticas governamentais vão in-
ventar o setor ou a terminolo-
gia, mas incentivar atividades já
existentes. A diferença é que
agora elas vão ser reconhecidas
pelo governo, que também po-
de criar condições para que as
atividades floresçam. Na indús-
tria cultural, as pessoas traba-
lham mais por conta própria do
que para uma empresa. Portan-
to, é necessária uma considera-
ção maior sobre as regras para
os autônomos. Outra questão
importante é sobre direitos auto-
rais, que é claramente uma área
difícil para se trabalhar.

No Reino Unido, como o
governo atuou nesse sentido?
Vinte anos atrás, quando um ca-
nal de televisão era lançado, ti-
nha de comprar seus programas

de todas as companhias, em vez
de produzir ele mesmo o conteú-
do. Não estou dizendo que con-
glomerados não são importan-
tes para a economia criativa, o
problema é que se há só uma ou
duas empresas dominando, pos-
sibilidade de diversidade e de
competição fica reduzida.

Se pensarmos em pequenos
empreendedores e artistas,
a economia criativa é rentável?
Bom, se pensarmos no pequeno
artista, ele não está fazendo o
que faz por dinheiro. É diferen-
te do empreendedor criativo. O
que um negócio criativo precisa
não é só de um artista - claro
que a veia artística criativa é ne-
cessária - mas tem de trabalhar
em conjunto com tecnologia e
administração do negócio. A di-
ferença entre mercado de arte e
economia criativa é que a últi-
ma requer uma combinação en-
tre pessoas de negócios, tecnolo-
gia e artistas. ■
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Criações sobre
chinelos e carros
“Flip-flop” emborrachado colorido com pedra de cristal
Swarovski vestindo os pés de celebridades habitués do ta-
pete vermelho da glamourosa festa de cinema americano.
Chinelo de dedo bege encardido com hastes em tom azul
claro, usual no canteiro de obras. Além de uma distância
de 30 anos, o que fez a primeira imagem suprimir a segun-
da foi um extenso quebra-cabeça entre design, marke-
ting, construção de marca e, sim, produção industrial.

Por certo que foi o preço baixo e o solado que protege
de choque elétrico que fizeram o chinelo ser incluído,
com farinha, banana e arroz, na cesta básica calculada
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese) em alguns estados do
Nordeste à época. Mas com certeza não foi durabilidade
e custo que fizeram as Havaianas registrarem, no ano
passado, a venda de 21 mil pares por hora, e sim a reno-
vação constante de formatos e apelos — mais finas, de
salto, com desenhos que brilham no escuro, em edi-
ções especiais com diamante e ouro 18 k da H.Stern,
com campanhas publicitárias arrojadas, bem humora-
das, que entram na conversa do boteco, com identifica-

ção no exterior de pro-
duto que é a cara do Bra-
sil. Vira assunto.

O mesmo acontece
na indústria automobi-
lística. Ronco do motor
e tração nas quatro ro-
das não são os princi-
pais atrativos, por exem-
plo, para a montadora
Hyundai colocar o Ve-
loster como diferencial
de mercado. O lança-
mento da companhia é
um esportivo de três
portas, que chama aten-
ção pelo desenho. Em
mesma linha foi o lança-

mento do coreano Kia Soul, cujo mote era justamente a
irreverência do modelo —e, como obra-prima da monta-
dora, aparecia pendurado na parede em uma galeria de
arte nas peças publicitárias. Por não se enquadrar exata-
mente entre cupê, sedã e utilitário, a própria fabricante
definiu o lançamento na categoria carro design.

A montadora atribui o fato de se colocar entre as cin-
co maiores do mundo ao “contínuo investimento no de-
senvolvimento de carros-conceito futurísticos que se
tornaram referência de competência, tecnologia e cria-
tividade.” A Volkswagen continua investindo nas edi-
ções anuais da seleção Talento Volkswagen Design, em
que atrai mais de duas centenas de jovens com projetos
para o futuro. Empurrão extra nessa cadeia foi dado pe-
lo governo no início do mês, quando definiu que as mon-
tadoras que investirem em inovação terão Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) reduzido até 2016.

Atrelar os produtos convencionais da indústria pesa-
da à criatividade tem sido receita de sucesso comple-
mentar, uma vez que não é de hoje, como destaca o con-
sultor inglês Simon Evans, que esses itens são objeto de
desejo e símbolo de status. A potência (da máquina e do
bolso) é o que colocou uma Mercedes Benz SLR McLa-
ren na sala de estar do megaempresário Eike Batista.

Fato é que conceitualmente nem a indústria automo-
tiva nem a automobilística compõem a economia criati-
va, enquanto sinônimo de indústria cultural. Mas, se
veículos e chinelos são barrados nessa peneira, há de se
reconhecer que têm usufruído bem de parte da cadeia
— desenvolvendo seus departamentos de design e re-
correndo de forma mais agressiva à publicidade, filhos
genuínos da criatividade. ■

“

de se fazer a economia, em países desenvolvidos ou emergentes

DesigndaKiaeanúncio
daMomaPropaganda:
automóvelcomoobra
dearte

Se nem indústria
calçadista nem
automobilística se
enquadram na
indústria criativa,
ambas têm
usufruído bem
dessa cadeia, com
reforços em criação
e publicidade

Países desenvolvidos
estão se afastando de
setores tradicionais
da economia,
como agricultura
e manufatura,
e a indústria cultural
está ocupando
esse lugar vago

As pessoas
costumavam comprar
um carro devido
à sua eficiência; hoje
o mais importante
é o que o veículo diz
sobre o comprador

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