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NILTON FUKUDA/AE

LEANDRO SANCHES/AE

Sabe o Adriano?
Contusão corta lateral esquerdo Adria-
no do time de Mano Menezes. Isso
quer dizer o seguinte: nada, rigorosa-
mente nada! Relaxa, vai!

Das duas, uma!
Ou a polícia de Rolândia, no norte do
Paraná, anda muito rápida no atendi-
mento aos chamados da população ou
o casal denunciado pela prática de se-
xo oral no meio de uma rua da cidade é

insaciável a ponto de ainda resistir à
ordem para acabar com aquela pou-
ca vergonha quando a PM chegou ao
local. Foi um custo colocá-los em
celas separadas!

Mal comparando
Parece mentira, mas a blusa rosa-
choque de Eike Batista chamava tan-
ta atenção quanto o Lamborghini de
mais de R$ 1 milhão do cantor Seu
Jorge nos bastidores do UFC Rio.

Velho hábito
Lula vai visitar no sábado as obras
de construção do futuro estádio do
Corinthians em Itaquera. Quando
era presidente, chamava isso generi-
camente de “inauguração”!

Não é mole, não!
É dura a vida de ex-BBB para se man-
ter em evidência na mídia. Agora
mesmo, a morena Priscila, finalista
na edição do programa em 2009,
precisou dar uns tapas na cunhada
para virar notícia na Festa do Peão
de Barretos. Pauleira!

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

● Nas alturas
UFC é o escambau: o Brasil é o país
do salto com vara! Viva Fabiana Mu-
rer, medalha de ouro no Mundial de
Atletismo de Daegu, na Coreia do
Sul.

S e já havia botado as mangui-
nhas de fora naquele comer-
cial de TV da Bradesco Segu-
ros protagonizado pelo can-

tor Byafra, a falta de talento perdeu
inteiramente a modéstia na propa-
ganda do Fiat Cinquecento com o
eterno cigano Igor (Ricardo Mac-
chi) expondo, sem o menor pudor,
a distância abissal que o separa de
um bom ator como Dustin Hoff-
man.

Tudo bem, tem lá sua graça ver o
ser humano fazendo piada da pró-
pria inaptidão, mas os publicitá-
rios – ô, raça! – precisam tomar
cuidado para não transformar o
truque de criação de suas agências

em cacoete de elogio ao malfeito ou
ao imperfeito.

Ou, daqui a pouco, vão contratar
Joel Santana para garoto-propaganda
do curso de inglês do Rodrigo Santoro
e a Miriam Leitão para a campanha do
xampu da Carolina Dieckmann.

Na base do “se você não quiser ficar
assim”, imagine o Ronaldo Fenômeno
num reclame de produtos dietéticos
ou a Luciana Gimenez anunciando as
novas edições de Joyce e Proust na
Amazon.

Melhor não abusar da fórmula de
autoesculacho tão bem explorada nas
recentes performances de Byafra e Ri-
cardo Macchi. Eles merecem a exclusi-
vidade! Ou não?

AQUI TEM...

Elogio
ao malfeito

DIVULGAÇÃO

LÁ TEM...

Osgemeos. Caixa de
semáforos da CET
grafitada pela dupla em
2007 na Vila Madalena
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SP já movimenta
R$ 40 bi por ano
com criatividade
Pesquisa encomendada pela Prefeitura mostra que moda, design e
outras indústrias criativas representam quase 10% do PIB da cidade

Vila Leopoldina. Bairro
virou reduto de
produtoras de vídeo,
como a do Grupo Ink

● É outra coisa
Tem razão de ser a
torcida especial por
Ricardo Gomes. O
cara é o avesso dos
clichês de técnico de
futebol no Brasil, aí
incluídos os folclóri-
cos, os grosseiros,
os pretensiosos
e os que fazem
as unhas.

estadão.com.br

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

Moda. Desfile da estilista Fernanda Yamamoto durante a São
Paulo Fashion Week realizada na Bienal em janeiro

Tecnologia. Alunos da Anhembi Morumbi em aula de games;
novos cursos ‘criativos’ estão entre os mais procurados

Rodrigo Brancatelli

Mesmo com seus 1.522 quilô-
metros quadrados de área,
quase o mesmo tamanho de
Hong Kong, a cidade de São
Paulo não produz um grão se-
quer de soja ou milho, petró-
leo ou algodão, muito menos
café ou ferro. Mas produz co-
nhecimento. E informação.
São justamente essas “com-
modities” diferentes e um tan-
to intangíveis que fazem a ca-
pital disputar hoje o posto de
uma das principais economias
criativas do mundo, ao lado de
Nova York, Londres. Barcelo-
na e Berlim.

A indústria criativa envolve
áreas culturais, artísticas e inte-
lectuais que vão do design à ar-
quitetura, passando por informá-
tica, mercado editorial, artes cê-
nicas, moda e cinema. Atualmen-
te, essa faceta de São Paulo já mo-
vimenta R$ 40 bilhões por ano,
quase 10% do PIB da capital, se-
gundo a Prefeitura. E, de acordo
com pesquisa inédita encomen-
dada pelo governo para a Funda-
ção do Desenvolvimento Admi-
nistrativo, a taxa média anual de
crescimento do emprego formal
no setor alcança os 9,1% – se essa
curva ascendente continuar, em
menos de uma década a econo-
mia criativa paulistana vai che-
gar ao mesmo patamar de Lon-
dres, na Inglaterra, o maior
exemplo de como o setor pode
reinventar uma cidade.

Inglaterra. “Londres teve sua
fase decadente e se reinventou
depois que começou a apostar
em sua indústria criativa”, diz o
secretário o secretário munici-
pal do Desenvolvimento Econô-
mico e do Trabalho, Marcos Cin-
tra. A cidade inglesa aumentou
seu PIB em 25% nos últimos 15
anos apostando em áreas como

cinema, teatro e design, além de
atrair um número 350% maior de
turistas. “Queremos incentivar
cada vez mais a economia criati-
va em São Paulo. Temos o proje-
to de criar polos tecnológicos no
Jaguaré e na zona leste, além de
investir em centros de design. É
natural que uma megalópole co-
mo a nossa aposte nisso. Há até
áreas como teatro e shows em
que já temos papel de liderança
nos rankings mundiais.”

Cada vez mais importante pa-
ra atrair turistas para a cidade e
consolidar a marca “São Paulo”,
a indústria criativa engloba, por
exemplo, a Fashion Week – hoje
a quinta maior semana de moda
do mundo –, os teatros da região
central, as agências de publicida-
de, os grafites da dupla osge-
meos, as elegantes linhas do ar-
quiteto Isay Weinfeld, os móveis
com a grife dos irmãos Campana
ou mesmo as histórias em qua-
drinhos da Turma da Mônica ou
dos irmãos Fábio Moon e Ga-
briel Bá. E, mesmo sem incenti-
vos públicos, essa São Paulo ino-
vadora já conseguiu revitalizar
áreas decadentes da metrópole,
como na Rua Augusta, totalmen-
te transformada depois da chega-

da de danceterias, e a Vila Leopol-
dina, cujos galpões ganharam vi-
da com a instalação de uma deze-
na de produtoras de vídeo.

“Imagine então se houvesse in-
centivo por parte do governo”,
diz a economista Lidia Goldens-
tein, autora da pesquisa enco-
mendada pela Prefeitura. Ela ci-
ta Barcelona como exemplo a
ser seguido por São Paulo – na
cidade espanhola, projetos de
reurbanização foram atrelados
ao incentivo de ocupação de
áreas degradados por segmen-
tos pertencentes à economia
criativa. “A Prefeitura nem preci-
saria colocar dinheiro, mas sim
fazer articulação com o setor pri-
vado. É uma questão de decisão
política e ousadia.”

Alemanha. Berlim também ser-
ve como ótimo modelo para São
Paulo. Lá, empresas ligadas à eco-
nomia criativa têm isenção de
impostos e até ganham imóveis
para se instalar gratuitamente
ao longo do Rio Spree, que corta
a cidade. Uma década depois da
aplicação dessa política, Berlim
tem hoje 2.550 agências de publi-
cidade, 1.540 empresas de video-
games e 36.300 pessoas emprega-
das em empresas de cinema.

“A criatividade é ótima para a
cidade, é o motor da inovação e
do crescimento. Artistas tam-
bém são incentivados a morar
aqui, para ajudar a movimentar a
economia”, diz Wolfgang Hu-
mel, diretor de investimentos da
Secretaria de Planejamento Ur-
bano de Berlim. “É por isso que o
número de galerias e pequenos
museus cresceu mais de 400%
nos últimos anos. O bairros mu-
dam, ganham novos ares. Isso
acaba trazendo mais investimen-
tos para a cidade, novas empre-
sas e novos nomes do mercado
que ajudam a criar uma marca
Berlim.”

TUTTY
HUMOR

● Incentivos

● Barcelona
Antes das Olimpíadas, o governo
criou um plano de renovação ur-
bana de 20 anos com base na
economia criativa. Houve incenti-
vo para que empresas tecnológi-
cas e culturais se instalassem
em determinados distritos, favo-
recendo a colaboração entre
elas. Assim, 4 milhões de m2 de
área foram revitalizados e 30 mil
empregos foram criados.

● Londres
Desde 1997, agências municipais
foram criadas para incentivar a
produção em setores como mo-
da, cinema e design. Hoje, as ex-
portações de serviços das indús-
trias criativas totalizam £ 16 bi-
lhões por ano. Em muitas áreas
da cidade, o imposto das compa-
nhias foi revertido em obras de
infraestrutura, como praças e
equipamentos públicos.

● Berlim
A cidade incentivou a ocupação
de galpões abandonados ao lon-
go do Rio Spree por empresas
tecnológicas, de mídia e design,
da menor companhia até gigan-
tes como a MTV. A ideia é que
essas empresas mais moderni-
nhas ajudem a revitalizar por-
ções de Berlim, atraindo com
elas lojas descoladas, cafés e
restaurantes da moda.

WOLFGANG HUMEL
DIRETOR DE INVESTIMENTOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
URBANO DE BERLIM
“A transformação de uma cidade
industrial em uma metrópole
baseada em serviços e nas
indústrias criativas é o caminho
natural para todas as
megalópoles do mundo. O
importante é como aproveitar
isso e o boom de novas
construções para melhorar a
qualidade de vida das pessoas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2011, Metrópole, p. C8.




