
Andar pelas ruas do Itaim Bibi
é se surpreender a cada passo.
Muitos se dividem em relação
aos limites deste bairro, mas
por lá, entre uma rua e outra, é
possível se aventurar na alta
gastronomia, nas diversas li-
vrarias e ateliês e, dependendo
da rua, se deparar com a vasta
oportunidade de lazer do par-
que Ibirapuera.

O estudo feito pela Fundap
identificou cerca de 63,6 mil
Unidades Locais (ULs) vincula-
das às atividades da Economia
Criativa no Brasil. Esse total re-
presenta 1,97% das 3,2 milhões
de ULs no Brasil. Da soma de
ULs criativas, 8.438 estavam si-
tuadas no município de São
Paulo em 2009.

E não é toa, que pela vasta
oferta de serviços que o Itaim Bi-
bi (6,6%) apareceu como o dis-
trito com maior presença de
ULs em economia criativa.

A região se destaca por apre-
sentar a maior quantidade de
ULs dos setores de Arquitetu-
ra e Design (10,4%), Artes Per-
formáticas (5,4%), Ensino e
Cultura (5,5%), Informática
(5,5%) e Publicidade e Propa-
ganda (12,5%).

No distrito, que abriga as ave-
nidas Faria Lima e Juscelino Ku-
bitschek, o estudo mostra que
em 2009 existiam cerca de
23.401 trabalhadores formais
em atividades criativas.

Na segunda posição entre os
distritos mais criativos aparece Pi-
nheiros (4,6%), seguido por Perdi-
zes (4,1%) e Vila Mariana (4,0%).

Perfil criativo
O levantamento feito pela Fun-
dap ainda mostra que os profis-
sionais que trabalham com eco-
nomia criativa nos municípios
de São Paulo agregam salários
em média de R$ 3.769. O valor
está acima da média nacional
que registrou remuneração de
R$ 2.393. E os bons ventos se-
guem também no Estado de
São Paulo e na Região Metropo-
litana com o valor de R$ 3.097 e
R$ 3.593, respectivamente.

Na contramão dos altos salá-
rios, o estudo revela que o tem-
po médio de permanência em
ocupações criativas é menor no
Estado de São Paulo (51,5 me-
ses) se comparada a média na-
cional (61,1 meses).

“A economia criativa tem o
perfil de empregar pessoas mais
jovens, ao mesmo tempo que
fornece oportunidade para o
que possuem mais anos de estu-
dos”, avalia Caiado.

Mesmo assim, a obra elabora-
da pela Fundap mostra que a
média de idade dos profissio-
nais nas ocupações criativas, é
de 33,77 anos no Estado de São
Paulo, enquanto o valor apre-
senta leve alta na capital com
33,98 anos. ■ R.P.

SEXTA-FEIRA
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É crescente o interesse por parte da sociedade brasileira
para o tema da inovação, em particular dos formuladores
de políticas e o setor empresarial, que hoje se juntam às
esferas acadêmicas, que há algum tempo chamavam aten-
ção para a importância do Brasil desenvolver um sistema
nacional de inovação dinâmico, de modo a enfrentarmos
os desafios do maior acirramento da competição global.

Embora seja senso comum que, de maneira geral, as
nossas cadeias produtivas apresentam baixa capacidade
de inovação, temos observado que alguns setores da nos-
sa economia conseguem se mobilizar em torno da cons-
trução de vantagens competitivas centradas em proces-
sos, produtos e serviços inovadores. Mas por que alguns
setores conseguem e outros não?

Bom, há diversos caminhos para responder essa per-
gunta. No entanto, sem dúvida, desde o trabalho semi-
nal de Keith Pavitt (1984) sabemos que o processo de
inovação apresenta distintos padrões setoriais, que va-
riam de acordo com as características das cadeias pro-
dutivas. Isto é, a indústria farmacêutica inova de manei-

ra distinta da indústria
têxtil. A primeira tem
no conhecimento cien-
tífico, e por isso o rela-
cionamento próximo a
centros de pesquisa e
universidades, a base
para o seu processo de
inovação. Já a segunda
encontra na interação
com outras cadeias pro-
dutivas, como o setor
de máquinas e equipa-
mentos, por exemplo,
a fonte de recursos pa-
ra inovar.

No nosso tempo, uma indústria despontou como agen-
te de mudança e que trouxe profundos impactos sobre as
demais cadeias produtivas: o software. Qual seria o pa-
drão do processo de inovação em software?

Para as empresas de software inovarem é importante
que envolvam os futuros clientes no desenvolvimento de
suas soluções. Entender as necessidades e os problemas
de determinadas cadeias produtivas, mas, sobretudo, os
aspectos da cultura (olha a Apple!), é que faz a diferença.

Nesse sentido, fico feliz em ver que o sistema regio-
nal de inovação de Pernambuco, que tem nas múlti-
plas sobreposições das esferas acadêmicas, atores insti-
tucionais e o setor de software, um importante territó-
rio produtivo de tecnologia do Brasil, se organizando
para impulsionar a Economia Criativa. A iniciativa é li-
derada pelo Porto Digital, que anuncia o encontro en-
tre cultura, negócios e tecnologia (a ordem dos fatores
importa!). Fantástico.

Bons exemplos, a instituição já tem. Acompanho de
perto a trajetória da empresa de softwares musicais Dac-
cord Music Software. Ganhadora de prêmios de inova-
ção e empreendedorismo, a empresa tem se desenvolvi-
do com maestria no competitivo mercado, sustentando
o seu modelo de negócios a partir de recursos e conheci-
mentos específicos : um profundo know-how sobre tec-
nologias musicais e a cultura do usuário de música.

Outro exemplo é a empresa incubada no Porto Digital,
Opará, que oferece soluções tecnológicas de gestão da
produção e logística para fruticultura. Neste caso, o que
me chamou atenção foi o fato da solução tecnológica da
empresa ter sido desenvolvida exclusivamente a partir
da constante interação e testes no campo, junto a produ-
tores exportadores de frutas do Nordeste. No fundo, a
Opará fez exatamente o que se espera de empresas inova-
doras em software: que entendam de cultura! ■
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Inovação em software:
cultura e negócios

Yasuyoshi Chiba/AFP

Entre o Ibirapuera
e a Faria Lima, Itaim
Bibi é o mais criativo Para as empresas

de software
inovarem,
é importante
que elas envolvam
os futuros clientes
e usuários no
desenvolvimento
de suas soluções

Os profissionais
que trabalham com
economia criativa
no município de São
Paulo conseguem um
rendimento médio
mensal de R$ 3.769

Bairro surpreende os visitantes com uma gastronomia de qualidade e bem
variada, grande número de livrarias e ateliês e acesso a áreas de lazer

RODRIGO CARVALHO
Coordenador do Núcleo de
Economia Criativa da ESPM-RJ

ItaimBibi: culturae lazer
commuitacriatividade
egeraçãodeemprego

■ LOCAISDETRABALHO
Número de Unidades Locais
no Itaim Bibi em 2009

3,6mil

■ EMPREGO
Número de trabalhadores
em economia criativa
no Itaim Bibi em 2009

23mil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




