
A exportação de bens e serviços
ligados à economia criativa no
Brasil aumentou de US$ 2,4 bi-
lhões, em 2002, para US$ 7,5 bi-
lhões, em 2008. O volume, no
entanto, ainda é inferior ao ob-
servado em outros países, como
a China, que exportou em 2008
US$ 84 bilhões em bens e servi-
ços do segmento.

A conclusão é do Relatório de
Economia Criativa 2010 das Na-
ções Unidas. A chefe do Progra-
ma de Economia Criativa da
Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvi-
mento (Unctad), Edna dos San-
tos-Duisenberg, enfatizou que,

apesar do crescimento, o Brasil
ainda não se encontra entre os
20 maiores produtores do setor,
liderado por China, Estados Uni-
dos e Alemanha.

“Houve um avanço significa-
tivo no Brasil nesses anos, mas
o país ainda tem posição tími-

da, principalmente se pensar-
mos em países onde essa econo-
mia é mais desenvolvida, como
a China. Diante disso, a gente
percebe que existe espaço para
reforçarmos a economia criati-
va, que ainda tem potencial su-
butilizado no país”, disse ela.

A representante da Unctad
enfatizou que a criação da Secre-
taria de Economia Criativa, liga-
da ao Ministério da Cultura, re-
presenta uma importante estra-
tégia para incrementar o desen-
volvimento do setor. Ela citou,
ainda, algumas medidas que de-
vem ser observadas para impul-
sionar a atividade, entre elas a
ampliação do financiamento e
da concessão de crédito específi-
co a empreendedores da área e
o fortalecimento das redes de
formação e capacitação de jo-
vens criativos. ■ ABr

Brasil avança em criatividade
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Planejando um
Brasil criativo
É difícil conceituar Economia Criativa, mas nós sabe-
mos onde ela está. No Brasil, o tema vem ganhando des-
taque e, apesar de ser reconhecido mundialmente por
sua diversidade cultural e potencial criativo, o país ain-
da carece de políticas públicas de fomento neste cam-
po. Assim, a iniciativa de criar a Secretaria da Econo-
mia Criativa no Ministério da Cultura insere o tema na
agenda governamental do país e reposiciona a cultura
como eixo de desenvolvimento do estado brasileiro. A
partir do lançamento do Plano da Secretaria da Econo-
mia Criativa em setembro, damos um passo importan-
te, pois o documento ritualiza e inaugura no governo fe-
deral o compromisso do MinC em dialogar com os seg-
mentos criativos, os empresários, os artistas, as agên-
cias de fomento, as universidades, com a população bra-
sileira, enfim, com os diversos setores da sociedade, pa-
ra formular, implementar e monitorar políticas públi-
cas no rumo de um novo desenvolvimento.

As crises sociais, econômicas, ambientais e culturais
que vivemos são expressões concretas de que o modelo
moderno de desenvolvimento econômico, fundamenta-

do na acumulação da ri-
queza e do mero cresci-
mento do Produto In-
terno Bruto, está em
franca decadência. Por
sua vez, constituições e
convenções internacio-
nais não impediram os
efeitos perversos de um
sistema capitalista que
reforçou o abismo en-
tre ricos e pobres, espe-
cialmente, nos países
periféricos.

A consulta pública
para a construção cole-
tiva das metas do Plano

Nacional de Cultura, também merece ser festejado, pois
simboliza o compromisso do MinC em avançar nos pro-
cessos de institucionalização da cultura, a partir da
construção do seu Sistema Nacional. É preciso avançar
no pacto federativo; é preciso consolidar as políticas de
cultura nos estados e municípios brasileiros enquanto
estratégias de desenvolvimento local e regional, a par-
tir de uma nova economia produzida pelos segmentos
criativos brasileiros.

São premissas da nova Secretaria a inovação, a inclu-
são, a sustentabilidade e a diversidade cultural. Diversida-
de cultural que não se limita a ser compreendida somen-
te como um patrimônio digno de valorização, mas que,
para nós, é recurso fundamental para um novo desenvol-
vimento, um alicerce sólido para uma nova economia.

Os desafios são instigantes. Necessitamos de pesqui-
sas, de indicadores e de metodologias que garantam a
confiabilidade dos dados desta nova economia. Carece-
mos de novas linhas de crédito para fomentar os em-
preendimentos criativos brasileiros. Precisamos cons-
truir uma nova educação para as competências criati-
vas, e devemos, ainda, propor novos marcos legais para
esta economia, sejam eles tributários, trabalhistas e ci-
vis que nos permitam avançar.

A economia criativa traduz uma mensagem esperan-
çosa. Sabemos que nenhum modelo econômico por ela
produzido em outras nações nos caberá. Precisamos
construir o nosso modelo, o brasileiro. Nós retomamos
a difícil tarefa de repensar, de reconduzir, de liderar os
debates e a formulação de políticas sobre a cultura e o
desenvolvimento no Brasil, com a missão de transfor-
mar a criatividade brasileira em inovação e a inovação
em riqueza. ■

Murillo Constantino

●

●
PALAVRAS-CHAVE

Apesar do avanço significativo
da economia criativa no Brasil,
o país ainda não está entre os
vinte maiores produtores do
setor, segundo relatório da ONU

Coworking é um escritório
colaborativo que proporciona
união de um grupo de pessoas
que trabalham no mesmo
local mas são independentes.
Geralmente compartilham
valores semelhantes e buscam
sinergia. A vantagem é a troca
de experiências, o que pode
alavancar os negócios. No Brasil,
a prática acontece desde 2008.
Os escritórios com essa
concepção são comumente
montados em casarões, como
o caso da Trampolim, que depois
de passarem por uma reforma
se constituem no ambiente ideal
para fomentar a criatividade.

O crowdfunding, ou
financiamento pela multidão na
tradução literal do inglês, é uma
forma de utilizar a colaboração
de várias pessoas, mesmo que em
pequenas quantias, para viabilizar
ações, negócios e projetos. Já o
que é chamado de crowdsourcing
(compartilhamento pela
multidão) é um modo de utilizar
o conhecimento coletivo e
voluntário de pessoas espalhadas
pela internet para resolver
problemas, criar conteúdo e
soluções ou desenvolver novas
tecnologias. O Wikipedia é fruto
de uma iniciativa feita com a
cooperação de várias pessoas.

Ampliação do
financiamento
e concessão
de crédito a
empreendedores
devem ganhar
mais atenção
para impulsionar
a atividade

✽

✽

Os desafios são
instigantes.
Precisamos de
pesquisas, de
indicadores e
de metodologias
que garantam
a confiabilidade
dos dados desta
nova economia

CLÁUDIA LEITÃO
Secretária de Economia
Criativa do Ministério
da Cultura

Coworking, modelo
para troca de ideias

Crowdfunding, para
financiar as multidões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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