
A economia criativa está presen-
te em todo o Brasil e tem empre-
gado profissionais criativos em
regiões como Amazonas onde a
remuneração média chega a R$
4.678, de acordo com o Mapea-
mento da Indústria Criativa no
Brasil, elaborado pela Firjan.

No estado há 1.083 empresas
produzindo bens e serviços cria-
tivos, com um PIB de R$ 909 mi-
lhões, o que corresponde a
1,4% de tudo o que é produzido
no estado.

A área de biotecnologia é a
mais bem paga do país, com sa-
lário de R$ 9.009, mais que o do-
bro da média nacional para o
segmento (R$ 4.258). No esta-
do, a área de música também
tem o maior salário do Brasil em
R$ 4.241 frente a R$ 1.944 da mé-
dia nacional, com destaque para
músicos intérpretes. ■ R.P.

Pouco conhecida no Brasil até
alguns anos atrás, a economia
criativa, que envolve diversas
áreas relacionadas à criativida-
de (artes, música, publicidade,
design, moda, engenharia e
computação, entre outras) é ho-
je sinônimo de bons salários.

De acordo com o estudo Ma-
peamento da Indústria Criativa
no Brasil, produzido pelo Siste-
ma Firjan, enquanto o rendi-
mento mensal médio do traba-
lhador brasileiro é de R$ 1.733,
o dos profissionais criativos
chega a R$ 4.693.

Com a remuneração que che-
ga a ser em média quase três ve-
zes maior do que a média nacio-
nal, o Brasil já aparece como o
quinto país mais criativo do
mundo em que o PIB Criativo
atingiu R$ 110 bilhões no ano
passado. “Nas últimas décadas,
as empresas não só passaram a
reconhecer a importância do
conhecimento como insumo
de produção como também per-
ceberam seu papel transforma-
dor no sistema produtivo”, des-
taca o documento da Firjan.

De acordo com a entidade,
há 243 mil empresa no núcleo
da Indústria Criativa do Brasil,
enquanto o mercado formal de
trabalho do núcleo criativo é
composto por 810 mil profissio-
nais (1,7% do total de trabalha-
dores brasileiros). Do total de
empregados, o destaque é para
o segmento de arquitetura e en-
genharia com 230 mil profissio-
nais empregados, seguido por
publicidade (116 mil) e design
(103 mil). “Um designer pode
estar empregado em uma side-
rúrgica ou na indústria automo-
tiva. Embora não trabalhem
em uma empresa cuja ativida-
de econômica é necessariamen-
te criativa, são profissionais
cujo insumo principal são as
ideias”, acrescenta.

Compostas por profissionais
com elevado grau de formação,
as atividades criativas, em sua
maioria, contribuem para a ge-
ração de produtos de alto valor
agregado, o que justifica os salá-
rios acima da média nacional.

Geólogos e geofísicos têm a
maior remuneração do´ setor

no país, com salário médio de
R$ 11.385, quase sete vezes su-
perior ao patamar nacional (R$
1.733). De acordo com o estudo
elaborado pela Firjan, em se-
guida aparecem as profissões
de diretor de programas de te-
levisão (R$ 10.753) e ator (R$
10.348). “As profissões criati-
vas demandam elevado grau
de formação, contribuindo pa-
ra a geração de produtos de al-
to valor agregado”, destaca a
Firjan no estudo.

Rio de Janeiro
O estado do Rio de Janeiro se
destaca entre os estados brasi-
leiros, pagando os maiores salá-
rios do setor no país. A remune-
ração média dos trabalhadores
criativos fluminenses, de acor-
do com o estudo da Firjan, si-
tua-se em R$ 7.275.

No estado, em oito dos cator-
ze segmentos analisados, os
profissionais ganham mais, des-
tacando-se pesquisa e desen-
volvimento, com a média de
R$ 12.036, e arquitetura e enge-
nharia (R$ 10.809).

Na segunda posição entre as
unidades federativas brasilei-
ras com melhor remuneração
está o Distrito Federal, onde o
salário médio dos profissionais
é de R$ 6.105, seguido pelo esta-
do de São Paulo (R$ 5.037). ■
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Amazonas se
destaca em
biotecnologia
e música

Brasil ocupa o quinto lugar
entre os países mais criativos
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Estado possui 1.083 empresas
no segmento criativo com
salário médio de R$ 4.678 mil

Estudo mostra que PIB criativo brasileiro chegou a R$ 110 bilhões em 2011, abrangendo 810 mil profissionais

RAIO X DA CRIATIVIDADE NO BRASIL

Núcleo criativo é responsável por 2,7% do PIB brasileiro

PIB CRIATIVO, EM R$ BILHÕES

PROFISSÕES MAIS NUMEROSAS NO NÚCLEO CRIATIVO
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PROFISSÕES COM AS MAIORES REMUNERAÇÕES NO NÚCLEO CRIATIVO
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Diretordetelevisãoeatorestão entreasprofissõescriativasmaisbemremuneradasnopaís,comsalário mensalacimadeR$10mil

16 Brasil Econômico Segunda-feira, 26 de novembro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2012, Inovação & Economia Criativa, p. 16.




