
A primeira missão britânica rela-
cionada à indústria criativa bra-
sileira aconteceu em setembro
de 2012, e envolveu o segmento
de mídias digitais, música, cine-

ma e TV. O grupo se reuniu com
empresas brasileiras e também
com o secretário de Cultura do
Estado de São Paulo.

Simone Ricci, do UKTI, apon-
ta que o resultado surpreendeu.
“No segmento de música, algu-
mas empresas já vão retornar
ao país para participar da feira

AES Brasil Expo, que acontece
em maio. Haverá um pavilhão
ocupado com empresas do Rei-
no Unido que trabalham com
equipamentos de áudio e sinali-
zação”, conta.

Outros setores potenciais,
que podem fomentar parcerias
no futuro e que envolvem a in-

dústria criativa, são o de de-
sign, principalmente o gráfico e
de embalagem, além de moda e
acessórios.

“São mercados onde o Reino
Unido sempre teve muita in-
fluência e fomentaram negócios
recentemente entre os dois paí-
ses”, diz Simone.

As missões promovidas pelo
Consulado Geral Britânico em
São Paulo fazem parte de uma sé-
rie de cerca de 80 projetos que
envolvem a Temporada UK Bra-
sil, que visam explorar o legado
da Olimpíada no país. As ativida-
des tiveram início em setembro
e terminam em março. ■ M.A.

Missões começaram com música, cinema e TV

A indústria criativa brasileira es-
tá atraindo a atenção de estran-
geiros, especialmente as agên-
cias de publicidade do Reino
Unido, diante das oportunida-
des trazidas pelos grandes even-
tos esportivos que o país está
prestes a sediar.

Para promover uma troca ex-
periências e potenciais parce-
rias entre elas e as empresas na-
cionais, o Consulado Geral Britâ-
nico em São Paulo promove a se-
gunda missão de negócios rela-
cionada à economia criativa,
desta vez no setor de comunica-
ção e publicidade.

Nove empresas da área vão
participar da comitiva, que será
realizada no mês que vem. São
agências que tiveram experiên-
cia com grandes eventos esporti-
vos, como a Olimpíadas de Lon-
dres, organizada no ano passa-
do, bem como expertise em es-
tratégia de marca ou marketing
digital, segmento que tem gran-
de potencial no Brasil. As parce-
rias podem envolver prestação
de serviços de consultoria.

Entre os nomes, estão a Kar-
ma, que tem foco em mídia digi-
tal e atende clientes como Hon-
da, British Telecom e Unilever;
SapientNitro, que já tem opera-
ções em três continentes e clien-
tes como Chrysler, Coca Cola e
Vodafone no portfólio; Karma-
rama, que fornece estratégias
de marca; e MBA, que tem foco
em ação de marca.

Os executivos que irão parti-
cipar da missão são, em geral,
tomadores de decisões nas com-
panhias, como CEOs e chair-
mans.

O evento é promovido por
meio de representações consu-
lares do UK Trade & Invest-
ment (UKTI), departamento do
governo britânico que tem o ob-
jetivo de fomentar investimen-
tos na economia local e tam-
bém no exterior.

“Há maior interesse pelo Bra-
sil”, diz Simone Ricci, diretora
do setor de Indústria Criativa
do UKTI. “Não havia um grande
enfoque, mas o PIB da indústria
criativa está crescendo, e isso
abriu os olhos de empresários”.

Por trás disso, está a previsão
de que, até 2014, o Brasil ultra-
passe o Reino Unido em marke-
ting digital, e torne-se o quinto
maior mercado do setor, segun-

do pesquisa divulgada pelo site
eMarketer.

“Além disso, é uma maneira
que as empresas encontram de
manter o setor aquecido. Assim
que as Olimpíadas de Londres
terminaram, a vez agora é do
Brasil”, diz Simone.

Manter o nível de negócios
após a realização de um grande
evento é ainda mais crucial
diante de um ambiente global
recessivo, especialmente na Eu-
ropa. Isso torna países emergen-
tes prioritários para fomentar
negócios na região.

“E, entre eles, o Brasil é o
mais atrativo hoje para o Reino
Unido por ter uma cultura mais
próxima, mesmo que tenha bar-

reiras já conhecidas, como altos
impostos”, diz Simone.

A missão irá passar por Reci-
fe, São Paulo e Rio de Janeiro,
cidades com maior representa-
tividade na área, para contatos
com agências de médio e gran-
de porte.

“Há interesse por empresas
que têm contas de patrocinado-
res dos eventos e também de
grandes empresas nacionais, do
segmento corporativo. São des-
de grandes agências, como a
África, até agências mais jovens
e inovadoras, como a Santa Cla-
ra”, diz Simone.

O valor da indústria de publi-
cidade e comunicação no Rei-
no Unido representa ¤ 16,7 bi-

lhões, segundo dados da Insti-
tution of Practitioners in Adver-
tising (IPA).

O principal evento do qual a
comitiva participará será um se-
minário promovido em São Pau-
lo. O tema será o impacto criati-
vo e cultural das Olimpíadas de
Londres, com as empresas parti-
cipantes apresentando cases.

No Rio, participarão do even-
to RioContentMarket, e em Re-
cife, visitarão o polo de tecnolo-
gia Porto Digital.

O objetivo do UKTI é conti-
nuar realizando eventos relacio-
nados à economia criativa. No
total, são 11 missões de variadas
áreas do Reino Unido que vie-
ram ou virão ao Brasil. ■

Primeira comitiva formada por
empresários e profissionais
chegou ao Brasil em setembro
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Indústria criativa brasileira
atrai o interesse britânico

Rodrigo Capote

Uma das missões que virão ao país, motivadas pelos eventos esportivos, envolve parcerias em comunicação

De acordo com levantamento

do site eMarketer, a penetração

da internet na América Latina

continua baixa. A previsão é de

que, ao final de 2012, menos da

metade da população (42,6%)

estava on-line. Porém,

esses números aumentam

a cada ano. Neste cenário, o

marketing digital deve responder

por apenas 10,4% do total

de investimento em publicidade

em 2012, mas deve subir

para 15% até 2016. Até lá,

o Brasil responderá pelo maior

investimento na região, cerca de

US$ 4,13 bilhões. Hoje, o número

gira em torno de US$ 2 bilhões.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 jan. 2013, Inovação & Economia Criativa, p. 14.




