
A organização institucional na
área de Economia Criativa é es-
sencial para possibilitar a im-
plantação de políticas públicas
que incentivem os segmentos
da criação. O estado do Rio de
Janeiro é o mais adiantado nes-
se quesito, pois conta com se-
cretarias específicas para tra-
tar do tema nas esferas esta-
dual e municipal. As ações pú-
blicas são feitas em conjunto
com representantes do setor
privado. Um exemplo do pio-
neirismo foi a criação, em
2007, de uma área no Sebrae —
RJ voltada para assuntos rela-
cionados à Economia Criativa.

Acompanhando o movimen-
to, a Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Fir-
jan) lançou em 2008 o estudo
denominado “A Cadeia da In-
dústria Criativa no Brasil”, ma-
peando o setor pela primeira
vez no país. Os dados foram
atualizados e divulgados no se-
gundo semestre de 2011. “O es-
tudo tem a intenção de jogar
luz nessa cadeia tão importan-
te que engloba vários setores.
A partir de agora, vamos ofere-
cer dados atualizados todos os
anos”, afirma Guilherme Mer-
cês, gerente de Estudos Econô-
micos da entidade.

Para a especialista em Econo-
mia Criativa e Desenvolvimento
Sustentável, Lala Deheinzelin, o
avanço institucional não aconte-
ceu por acaso. “Grande parcela
da economia carioca já é movi-
mentada pela economia criativa,
que abarca desde a indústria au-
diovisual até o carnaval”.

A organização da estrutura já
reflete positivamente no salário
dos cariocas. De acordo com da-
dos da Firjan, o núcleo criativo
do estado se destaca por ser o
mais bem pago do país, com re-
muneração média de R$ 3.014.
(veja gráfico ao lado).

“O Rio está compreendendo
a nova economia do século 21 e
ganha vantagens com isso. O
exemplo é muito animador para
outros estados, que observam
as ações com o intuito de repli-
car”, diz Claudia Leitão, secretá-
ria de Economia Criativa do Mi-
nistério da Cultura. Ela afirma
ainda que os dados levantados
pela Firjan são essenciais para o
entendimento das atividades
criativas e devem ser aprofunda-
dos. “Eles conseguiram chegar
a um provável Produto Interno
Bruto (PIB) dessa economia,
que estaria em torno de 4% no

Rio (leia mais ao lado), o que é
um avanço. Os indicadores são
essenciais para a criação de polí-
ticas públicas e precisam ser
aprofundados, tarefa que será
executada pela secretaria”.

Moda
O apoio ao segmento faz parte
da atuação da Firjan há dez
anos. O resultado da iniciativa
foi altamente positivo e hoje
promove também o design em
toda a indústria do Rio. Além
disso, a iniciativa ajuda, inclusi-
ve, a defender a produção de
moda fluminense da invasão de
produtos chineses no mercado.
“Este é um dos segmentos criati-
vos que merecem mais atenção,
pois reflete uma extensa cadeia
produtiva. Devido à concorrên-
cia, é fundamental que os mode-
los sejam diferenciados para
não perder espaço no merca-
do”, diz Mercês. Além de agra-
dar consumidores nacionais, o
diferencial agregou valor às pe-
ças que são exportadas. “O pre-
ço do quilo do vestuário produ-
zido no Rio de Janeiro é maior
do que de qualquer outro esta-
do do país”, complementa.

Carnaval
As atividades econômicas da ci-
dade giram em torno das indús-
trias criativas. “O carnaval é
um articulador dessas indús-

trias por ser uma das manifesta-
ções mais importantes da nossa
cultura, conhecido inclusive in-
ternacionalmente”, afirma Ro-
drigo Carvalho, coordenador
do Núcleo de Economia Criativa
da ESPM-RJ. O movimento car-
navalesco causa reflexo desde a
indústria da moda e design até o
turismo, que fomenta ativida-
de hoteleira da cidade. Além dos

famosos desfiles da Sapucaí, o car-
naval de rua atrai anualmente cer-
ca de 4,9 milhões de foliões, sen-
do 1 milhão de turistas — 40% es-
trangeiros — que geraram para o
município receita de US$ 740 mi-
lhões. Segundo dados da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Ho-
téis (ABIH), a taxa média da ocu-
pação hoteleira durante a folia de
2011 foi, em média, de 96%. ■
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Rio de Janeiro está um passo
à frente na indústria criativa
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Organização e esforço institucional já refletem na valorização dos produtos e da mão de obra fluminense
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DESEMPENHO DO NÚCLEO DA INDÚSTRIA CRIATIVA 

Parcela no Produto Interno 
Bruto (PIB)

Remuneração média mensal 
dos empregados, em R$ 

Fonte: Firjan
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.
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