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amigos de adolescência decidiram abrir a hamburgueria Rock'n'Roll Burger e o restaurante Donóstia,
especializado em petiscos espanhóis. Godoy e Gaiarsa já eram donos de duas casas noturnas, a Clash e
o Lab Club. Juntos, os quatro estabelecimentos passaram a integrar o Grupo Clash — a holding faturou
R$ 10 milhões no ano passado.
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Todas essas empresas se enquadram em uma nova tendência mundial: a economia criativa, termo
que compreende negócios criados em áreas tão diferentes como arquitetura, artes cênicas, artes v i suais, cinema, conteúdo digital, design, gastronomia, moda, música e software.
A economia criativa traz uma nova proposta para
o valor dos produtos e serviços. O preço não é mais
determinado por ativos fixos, e sim pelas ideias. Para entender essa distinção, pense na diferença entre
uma confecção e uma empresa de moda. A confecção faz parte de um setor tradicional: o valor dos seus
produtos está relacionado a dados concretos, como
tipo de tecido e força de trabalho empregada. Já na
moda, esses dados perdem toda a importância — o
preço de cada peça é determinado pela criatividade
do estilista, sua marca, sua originalidade.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado à área de
tecnologia. Um computador básico, avaliado por
suas características funcionais, faz parte do setor
tradicional. Já o iPad, idolatrado pelo seu design,
sua interatividade e seus aplicativos, é parte integrante da economia criativa.
Os setores criativos levam uma vantagem importante sobre os modelos antigos: não precisam de
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FORÇA-TAREFA INTELECTUAL
O marco histórico da economia criativa aconteceu em 1994, quando o então primeiro-ministro
da Austrália, Paul Keaton, fez um discurso em que
convidou a população a aproveitar as oportunidades geradas pela globalização e pelas mídias digitais. Foi no Reino Unido, p o r é m , que a economia ligada ao capital intelectual deslanchou, com
o empurrão do primeiro-ministro Tony Blair. A I n -

is.

máquinas, construções ou veículos para crescer.
Seu combustível são as boas ideias, o talento e a inovação, recursos que são inesgotáveis e podem ser
encontrados em qualquer lugar do planeta.
Medir os resultados desse fenômeno não é uma tarefa fácil. A lista de setores criativos varia de um país
para o outro, e nem sempre há indicadores confiáveis.
A maior iniciativa nesse sentido foi feita pela Unctad,
agência da ONU para o comércio e o desenvolvimento, que divulgou um estudo global realizado em 2008.
O critério usado para avaliar o desempenho da economia criativa foi o volume de exportações de produtos e serviços no mundo: naquele ano, o valor foi de
US$ 592 bilhões, número superior ao PIB da Suécia.
No Brasil, dados do Ministério da Cultura indicam que a receita gerada pela área em 2010 foi de
R$ 104 milhões, ou o equivalente a 2,84% do PIB.
No mundo todo, os setores criativos c r e s c e m a
uma taxa de 14,4% ao ano. No país, a evolução anual ainda é bem menor, 6,13%. Na prática, isso significa que ainda há muito espaço para ganhar dinheiro com novas ideias.

EFEITO DOMINÓ
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Não demorou para que outros países acordassem
para o novo modelo. Um dos primeiros a adotar a estratégia inglesa foi o Canadá, que desde 1993 realizava estudos na área — uma pesquisa dessa época dá
conta de que cada dólar aplicado em atividades relacionadas à cultura gerava 3,2 dólares para a economia. Nos anos 2000, o aporte nesses segmentos
resultou em receitas milionárias — em 2007, a economia criativa faturou US$ 46 bilhões, valor maior
do que o gerado pela agricultura e pela pesca. O país
é ainda responsável por um dos cases mais bem-

Por aqui, a discussão chegou com uma década de
atraso. Em 2004, durante um encontro em São Paulo, Rubens Ricupero, que na época era o secretáriogeral da Unctad, sugeriu a criação de um órgão voltado para a economia criativa no Brasil. Demorou
oito anos para sua proposta ser ouvida: só em junho
de 2012 foi aprovada a criação da Secretaria da Economia Criativa, subordinada ao Ministério da Cultura. No comando do órgão está a socióloga Cláudia
Sousa Leitão. "O papel da secretaria é transversal.
Vamos atuar com os outros ministérios para construir políticas integradas na área", diz ela.

fin

O fenômeno levou Howkins a escrever o primeiro grande estudo sobre o tema: The Creative Economy: How People Make Money From Ideas (A Economia Criativa: Como as Pessoas Transformam
Ideias em Dinheiro). Lançado em 2001, o livro usou
o termo pela primeira vez — e explicou suas origens. "A economia criativa sempre e x i s t i u " , diz
Howkins. "Mas, por lidar com recursos intangíveis,
vivia às margens da sociedade. O que aconteceu é
que percebemos que esses setores, quando agrupados, compunham uma larga porcentagem da economia, responsável por u m a boa parte do PIB."

sucedidos de artes cênicas do mundo: o Cirque du
Soleil, que faturou US$ 850 milhões em 2010.
A economia criativa não chegou para substituir
os setores convencionais, e sim para alimentá-los.
"O investimento em criatividade tem um efeito dominó: u m a moda arrojada promove o desenvolvimento da indústria têxtil; u m a arquitetura m o derna colabora para o crescimento da construção
c i v i l " , diz A n a Carla F o n s e c a , sócia-diretora da
consultoria Garimpo de Soluções, especializada na
área. É a cadeia criativa, capaz de injetar inovação
e vitalidade em economias emergentes como a do
Brasil. "Nos países que adotaram políticas agressivas de apoio a esses setores, houve geração de
emprego e renda. O Brasil também pode seguir esse caminho", afirma a economista Lidia Goldenstein, que estuda o tema há seis anos.

pa
ra

glaterra estava sofrendo com a ascensão dos países asiáticos no mercado internacional e precisava
recuperar a competitividade. Blair convocou u m a
força-tarefa para determinar quais eram os setores
criativos mais promissores do Reino Unido. " E s s e s
segmentos viraram prioridade e passaram a ter um
crescimento de 16% ao ano. Foi u m a revolução",
diz o consultor britânico John Howkins.

O Brasil, segundo os experts, é um dos países que
mais podem tirar proveito da tendência. "Vocês estão diante de uma grande oportunidade: pela primeira vez, a prosperidade econômica do país está
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Outra alternativa para dar a largada ao negócio é procurar a ajuda de incubadoras e consultorias especializadas (leia o quadro ao lado). Em São Paulo, a Project
Hub é especializada em estruturar projetos de empreendedores criativos. "Nosso objetivo é facilitar o acesso aos recursos disponíveis", diz Lucas Foster, fundador da Hub. "Fazemos um mapeamento dos aportes
possíveis, que podem vir de editais públicos, patrocínio, fundos de venture capital ou crowdfunding."

s

Se é verdade que não falta criatividade ao brasileiro, que tal pegar aquela ideia arquivada e transformá-la em um negócio de sucesso? O caminho, porém, tem dificuldades — uma delas é conseguir o
capital inicial. Como a maioria das empresas criativas não dispõe de ativos físicos que possam servir
de garantia, são poucos os investidores dispostos
a se arriscar. Muitos donos de negócios começam
com um investimento baixo, para depois reinvestir os lucros na empresa.

teatro Felipe Hirsch e o cineasta Heitor Dhalia. Outra empresa que preza a colaboração é a Idea! Zarvos. O fundador, Otávio Zarvos, jamais realiza um
projeto sozinho — prefere trabalhar em conjunto
com outros escritórios de arquitetura, que ajudam
a deixar o resultado ainda mais original.
Um bom conhecimento da cultura local é fundamental para quem se dedica a essa área: só quem
conhece suas raízes pode injetar energia nova nas
tradições. É fundamental ainda dominar as últimas
tecnologias — esse conhecimento pode fazer toda a
diferença na hora de encontrar o nicho certo para o
seu negócio. A dedicação 24/7, ou seja, 24 horas por
dia, sete dias por semana, também faz parte do pacote. "Você não pode ser criativo das nove às cinco.
É um trabalho em tempo integral", diz Howkins. "Os
empreendedores mais bem-sucedidos que conheço
são aqueles que gastam todo o tempo das suas vidas
pensando no que fazem. E são felizes com isso."

fin

ligada ao desenvolvimento das capacidades criativas de seus cidadãos", afirma o americano Richard
Florida, autor do best-seller A Ascensão da Classe
Criativa. Aproveitar esse momento exige sabedoria, diz Ana Carla Fonseca. "Para que a economia
criativa se transforme em um motor para o desenvolvimento, é preciso investir em capacitação, formando profissionais criativos."

M A I S QUE ARTISTAS
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Engana-se quem imagina que, para criar uma empresa desse tipo, basta uma ideia na cabeça e uma
câmera/pincel/lápis/mouse na mão. Como disse
John Howkins, "o poeta romântico, que escrevia trancado no seu quarto, é uma espécie em extinção". Os
escritores, músicos e cineastas de hoje são muito
competentes na hora de lidar com as finanças.
Frequentar cursos de gestão e conhecer noções básicas de fluxo de caixa são requisitos básicos para abrir
um negócio. "No Brasil, a criatividade nem sempre está associada à gestão. Existe gente talentosa que não
foi capacitada para abrir uma empresa. Queremos ajudar a mudar isso", afirma Marcella Monteiro de Barros, coordenadora da Semana Global de Empreendedorismo Brasil. Neste ano, a economia criativa será
um dos principais temas do evento, que acontece entre os dias 12 e 18 de novembro, em diversas cidades
brasileiras, com coordenação da Endeavor. A organização também é responsável pela etapa brasileira
da Creative Business Cup, realizada em outubro. O
prêmio foi criado pelo governo da Dinamarca para
incentivar o empreendedorismo criativo.
Além da gestão, estar disposto a trabalhar de maneira colaborativa é outro requisito básico para aderir à tendência. "Se você se dedica a um setor ligado à arte e ao conhecimento, precisa trocar ideias,
conectar-se com gente de outras áreas. Não dá para criar em isolamento", diz Howkins. O desenhista de quadrinhos gaúcho Rafael Grampá aprendeu
a lição: suas últimas parcerias incluem o diretor de
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DESENHO FALADO
Demorou muito tempo para o desenhista gaúcho
Rafael Grampá, 34 anos, encontrar a sua voz. "Foi só
com 27 anos que achei o meu estilo. Percebi que a
minha identidade era a soma de tudo o que tinha
feito até então", afirma. Por "tudo" entenda-se
direção de arte, ilustrações publicitárias e animação
para TV, entre outras atividades que desenvolveu até
decidir se dedicar exclusivamente aos quadrinhos,
em 2005.O reconhecimento foi rápido: três anos
depois, ganhava o Eisner Awards, prêmio máximo
da HQ. Na sequência, lançou seu primeiro trabalho
individual, Mesmo Delivery."Sempre pensei como
empreendedor. Sabia que ganharia dinheiro com
quadrinhos, mas precisaria investir primeiro."
Com o sucesso internacional, Grampá passou a
ser requisitado para escrever para gigantes como a
americana Dark Horse Comics. Além disso, vendeu
os direitos autorais de suas duas graphic novels,
Mesmo Delivery e Furry Water, para o produtor Rodrigo
Teixeira, da RT Features, responsável por filmes como
O Cheiro do Ralo."Quando um desses filmes for feito,
posso ganhar R$ 1 milhão da noite para o dia", diz.
Recentemente, Grampá trabalhou com Felipe Hirsch,
para quem criou a concepção visual da peça O Livro
de Itens do Paciente Estevão. Agora, desenvolve
projetos de cinema e TV para a produtora ParanoidBR,
de Heitor Dhalia. "Sempre quis contar histórias. Depois
de dominar os quadrinhos, sinto que posso contá-las
em qualquer linguagem: teatro, cinema, televisão."
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EM TODOS OS CANAIS
Um dos princípios da economia
criativa é mudar o conceito
tradicional de valor. O que
importa é pensar fora da caixa.
Esse também é o princípio
adotado pela iThink, agência
de comunicação digital
fundada por Marcelo Tripoli,
35 anos. "Em vez de anúncios,
oferecemos conteúdo, serviço
e entretenimento, para criar
soluções alternativas para
os clientes", diz Tripoli. Na
carteira da iThink estão nomes
como Santander, Johnson's
Baby, Nestlé, Samsung,
Vivo, Google e Ruffles.
Em 2010, depois de operar
durante oito anos, a empresa
mudou o posicionamento. Hoje,
se define como uma adding
value agency (agência de valor
agregado)."O mundo é digital,
está tudo misturado, então
achamos que era hora de criar
um modelo mais moderno,
onde não existem divisões.
Podemos produzir conteúdo
em qualquer canal", afirma.
Para a Johnson's Baby, por
exemplo, a iThink montou uma
plataforma digital colaborativa,
onde os pais podem trocar
informações e se ajudar
mutuamente. Tripoli acredita

que hoje não é possível ganhar
dinheiro sem ser inventivo.
"Ser criativo não é uma opção,
é obrigatório. Deve fazer
parte da cultura empresarial",
afirma. Separar vida pessoal
e profissional também está
fora de questão. "Quem
trabalha com economia
criativa tem uma paixão,
um interesse genuíno pelo
que faz. Não dá para desligar
isso depois do expediente."
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a Nike e desenhar painéis
para agências do Banco
Itaú. No ano seguinte, o
Estúdio Colletivo realizou
as ilustrações para uma
campanha da Havaianas,
realizada pela agência
AlmapBBDO. Em 2011, foi
chamado para reformular
a loja online da Hope. O
faturamento, de R$ 1,5
milhão no ano passado,
deve saltar para R$ 1,8
milhão neste ano."No
começo, cobrávamos
R$ 700 para fazer um
site. Hoje, o preço pode
chegar a R$ 20 mil."

ca

cara percebemos que
o mercado era cruel.
A maioria dos clientes
chegava com referências
antigas e queria que
a gente executasse",
afirma Vanessa. "Sempre
acreditamos em um
trabalho mais elaborado
e atemporal, que envolve
o conceito da marca.
O resultado não surge
no dia seguinte, mas o
efeito é duradouro."
A partir de 2009, a
empresa deslanchou:
recebeu convites para
criar uma campanha para

a

haviam cursado
design digital na
Faculdade Anhembi
Morumbi. "Mesmo sem
dinheiro para investir,
decidimos abrir um
escritório de design e
apostar em projetos
ousados, que tirassem
o cliente da sua zona de
conforto", diz Vanessa.
A primeira sede foi uma
pequena sala alugada
na Vila Olímpia — cada
sócio colaborou com seu
computador e com os
trabalhos que já faziam
como freelancers. "De
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MARCA VISUAL
De olho no trabalho de seu pai,
construtor, Otávio Zarvos, 45
anos, rabiscou suas primeiras
casas. Mais tarde, afinou o traço
como estagiário da empresa
da família, especializada em
habitações populares. Formouse em administração e abriu um
negócio com o irmão, com foco
em condomínios para a classe
média alta. Mas Zarvos não
estava satisfeito. "Queria propor
prédios mais arrojados, como
os que se veem em Londres,
Tóquio e Nova York", diz. Para
colocar em prática essa ideia,
desfez a sociedade com o irmão
e fundou, em 2005, o escritório
Idea!Zarvos. A proposta é
conceber prédios ousados —
entre eles, conjuntos comerciais
dedicados à economia criativa.
É Zarvos quem determina
as linhas gerais do prédio e
faz o primeiro esboço. Com
esse brief ing na cabeça, ele
chama outros escritórios
para trabalharem no projeto e
contribuírem com ideias. "Não
queremos ser uma empresa
tradicional, onde um arquiteto
manda em tudo, e sim reunir
pessoas para colaborar", afirma.
Seu sócio, o arquiteto Luiz Felipe

Carvalho, 38 anos, é quem
cuida da gestão. Em sete anos,
a dupla ergueu 12 prédios em
vários bairros de São Paulo. No
ano passado, a estimativa de
receita gerada com a venda de
unidades construídas foi de
R$ 210,1 milhões. "Queremos
deixar uma marca visual na
cidade, valorizar o que as
incorporadoras desprezam.
Um prédio não é só de quem
compra, também impacta
a cultura local", diz Zarvos.
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ele via decolar sua
trajetória como
empreendedor criativo.
A produção, um romance
que tem como pano
de fundo as questões
latifundiárias do Nordeste,
ganhou o prêmio de
Melhor Filme na
seleção do júri jovem —
e consolidou sua posição
como um dos nomes
mais promissores do
novo cinema brasileiro.
Foi em 2008 que Aragão
teve a ideia de criar uma
empresa que juntasse a
paixão pelo cinema com

A

ut

NASCE UM
EMPREENDEDOR
Quando o filme Boa Sorte,
Meu Amor fez sua estreia
no Festival Internacional
de Cinema de Locarno,
na Suíça, em agosto
passado, o pernambucano
Daniel Aragão, 31 anos,
comemorou. Finalmente,

seu conhecimento de
tecnologia — a Cicatrix
só foi formalizada em
2012. "Cinema é uma
área técnica, por isso
sempre fiz questão de
ser tecnologicamente
autossuficiente", diz.
Ao pesquisar o mercado
cinematográfico de Recife,
ele percebeu que havia um
nicho pouco explorado: a
finalização digital de filmes.
"A Cicatrix nasceu para
atender a essa demanda.
Apesar de não ser um
trabalho autoral, também
tenho prazer em fazer", diz.

Sua empresa coproduziu,
ao lado da Orquestra
Cinema Estúdios, o filme
Boa Sorte, Meu Amor. Foi o
primeiro longa-metragem
de Aragão — antes disso,
havia feito quatro curtasmetragens. O diretor
captou R$ 800 mil para o
filme, que teve sua estreia
nacional em setembro, no
Festival de Brasília."Neste
ano, devemos fechar
com um faturamento
de R$500 mil. A partir
de 2013, quero focar o
trabalho da empresa
apenas nos meus filmes."
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uma marca própria", diz.
Para montar o site, as
irmãs contaram com um
investimento inicial de
R$ 1 milhão, bancado pelos
pais. O dinheiro foi usado
para adquirir a plataforma
de e-commerce Rakuten e
para contratar a consultoria
que formatou o plano de
negócio. "O começo foi
difícil. Mas, em quatro
meses, já estávamos
faturando R$ 200 mil ao
mês." Até o final de 2012,
elas esperam alcançar a
receita de R$ 2,4 milhões.

ed
u

estilistas em São Paulo, Rio,
Belo Horizonte e Curitiba
à procura de roupas e
acessórios descolados.
"Escolhemos as peças da
mesma maneira que um
galerista seleciona obras
de arte. Vamos atrás de
novos designers, fugimos
do óbvio", afirma Mariana.
Desde agosto, as sócias se
dedicam a criar coleções
exclusivas, que desenham
em parceria com estilistas
de grifes como 3:AM, llya,
Triz e Juliana Morya."Em
breve, pretendemos criar

a

ROUPAS EM EXPOSIÇÃO
Blog de moda, galeria de
arte e loja exclusiva — a
reunião dessas três ideias
deu origem ao Gallerist
Blog & Shop, lançado em
dezembro do ano passado.
O site foi montado de
acordo com a visão de

quatro irmãs: Carolina de
Almeida Cassou, 27 anos,
Fernanda, 25, Mariana,
23, e Amanda, 20, todas
de Curitiba. "Blog & Shop
significa compra com
conteúdo", diz Mariana.
"Queremos que as usuárias
visitem o site não apenas
para comprar, mas para
se informar sobre moda.
Todos os textos têm a nossa
assinatura." Na loja virtual,
exclusividade é a palavra
de ordem. Cada peça foi
escolhida pelas sócias,
que visitaram ateliês de
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banda, trabalhou em
lojas de discos de artistas
independentes e, a partir
dos contatos que angariou
atrás do balcão, passou
a organizar festivais em
Goiânia (GO). Mas queria
ir além. "Minha vontade
sempre foi a de articular
uma cena cultural, uma
rede de músicos", afirma.
Com essa ideia em mente,
deixou duas faculdades
— a de biomedicina e a
de química — e fundou
a Monstro Discos, um
misto de gravadora e
produtora de eventos

A

ut

NEGÓCIO EQUALIZADO
A paixão por guitarra,
baixo e bateria deu o
tom em várias etapas da
vida de Leonardo Ribeiro
Monteiro Belém, 37
anos — mais conhecido
como Leo Bigode. Fã de
rock pesado, ele atacou
como vocalista de uma

de rock, que tem em seu
elenco nomes como Júpiter
Maçã e Mundo Livre S.A.
Os primeiros passos foram
cambaleantes. O estoque
de discos de vinil, lembra
Belém, ficava ao lado de
sua cama."Bati muito a
cabeça, tomei prejuízo, mas
aprendi na raça a administrar
bem as finanças", diz.
Em 2011, a empresa faturou
R$ 500 mil. Um dos pontos
fundamentais foi afinar a
estratégia de lançamento
de novos álbuns e artistas.
"Hoje, administrar é mais
fácil. Sei como conversar

com os músicos e explicar
meus planos de vendas e
de construção da carreira,
porque já passei por esse
caminho e vi o que dá certo",
afirma. Além dos dois
sócios — Belém e Guilherme
Batista —, a Monstro Discos
tem dois funcionários e
dois estagiários. A equipe
enxuta, diz, permite
que as ideias de todos
circulem mais rápido.
"No nosso ramo, não dá
para ser quadrado, nem
formal. Todos têm de
estar à vontade para dar
vazão à criatividade."
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BRINCADEIRA DE CRIANÇA
Desenhos animados e
seriados japoneses eram
a diversão da infância do
paulistano — e filho único
— Guilherme Tsubota, 34
anos. Até que, aos 8 anos,
ele ganhou um videogame
Atari e não desgrudou
dos consoles. "Quando eu
terminava um, logo buscava
outro mais avançado", diz. Na
hora de escolher a faculdade,
um amigo o convenceu a
fazer ciência da computação,
pois assim poderia criar
seus próprios jogos. Tsubota
aderiu à ideia e, depois
de formado, trabalhou
com inovação, tecnologia
e games em algumas
empresas. Aos 30 anos,
decidiu abrir seu negócio.
"Queria criar, e não só fazer
o que os clientes pediam."
Em 2008, Tsubota abriu a
8D Games, empresa que
desenvolve jogos, aplicativos
e soluções digitais. Para se
capacitar como empresário,
decidiu cursar um MBA na
FGV-SP, no qual estudou
contabilidade, fluxo de caixa,
direito e outras práticas
rotineiras de gestão.

O resto, conta, aprendeu na
prática. Como o principal
produto da 8D Games é um
jogo social para crianças —
o Petleco —, Tsubota gosta
de observar os pequenos
em lojas de brinquedos e
ver o que chama a atenção
deles. Faz isso enquanto
passeia no shopping, em
suas "horas vagas". "Quando
vejo um filme, vou anotando
ideias. Vivo levando bronca
da minha mulher para
largar o celular", diz.
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EMPRESÁRIO DA ALEGRIA
Acrobacias encantam o paulista Marcos
Casuo, 38 anos, desde os tempos
de menino, quando acompanhava as
séries de tevê Jiraiya e Spectroman.
Para aprender os movimentos, ele fez
aulas de capoeira e dança — e se divertia
demonstrando as piruetas para clientes
do posto de gasolina onde trabalhava,
em São Carlos (SP). Até o dia em que
um representante do circo de Marcos
Frota o viu em ação. "Ele me propôs
um teste, e fui contratado na hora",
diz. Casuo partiu para uma temporada
de nove anos na estrada com o circo.
Nesse período, não apenas aperfeiçoou
suas técnicas de palco, mas também
aprendeu sobre a gestão do espetáculo
— encontrar um terreno, alugar trailers,
lidar com direitos autorais. Em 2000,
recebeu outro convite, para um teste no
canadense Cirque du Soleil. Foi aprovado
e entrou para a companhia, onde chegou
a palhaço principal do espetáculo Alegria.
Depois de sete anos rodando o mundo,
Casuo veio ao Brasil em turnê e ficou
decepcionado com a situação do circo
no país. "Decidi mostrar que se pode
fazer arte com excelência. Investi todo o
dinheiro que ganhei no Cirque du Soleil,
R$ 350 mil, e abri a minha produtora." Em
quatro anos, o Universo Casuo se firmou
fazendo espetáculos para empresas
como Unilever e Hypermarcas — em 2011,
o faturamento foi de R$ 969,5 mil. Agora,
o empreendedor se prepara para abrir seu
próprio circo, em março de 2013. "Não
quero depender de patrocínio. A ideia
é ter um espetáculo autossustentado
a um preço acessível para o público."
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Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 285, p. 52-71, out. 2012.

