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P R O F E S S O R E S

O
s esforços em de-
senvolver a cultura
têm gerado bons
frutos. A tríade reu-

nindo empresas, universi-
dades e poder público vem
buscando soluções para
ampliar o empreendedo-
rismo cultural,  contri-
buindo para que a que 4%
do PIB do estado corres-
ponda ao núcleo criativo.

Prova dessa força tarefa
em prol  da Economia
Criativa é  o Núcleo de
Economia Criativa da ES-
PM/RJ,  que apresentou
nos dias 25 e 26 de outu-
bro último cases, pales-
tras e diversas discussões
em torno do tema, no II
Seminário da Economia

Criativa. O economista,
professor e coordenador
do núcleo João Luiz Fi-
gueiredo é otimista quan-
do o assunto é a possibili-
dade de chancelar o Rio
como cidade criativa. Para
ele, o que antes era perse-
guido como estrutura ide-
al de produção, hoje per-
deu espaço para o modelo
de experiências, do intan-
gível .  E é  justamente aí
que o mercado carioca po-
de, segundo ele, apostar
suas fichas: "O Rio de Ja-
neiro não aproveitou a in-
dustrialização como São
Paulo, por exemplo. Aqui,
características como a in-
formalidade, a mistura so-
cial e a importância dada
à qualidade de vida gera-

ram um cenário cultural-
mente favorável.  O que
precisa ser feito é capaci-
tar os agentes culturais
para que essa cultura na-
tural seja transformada
em negócio."

Figueiredo usa o exem-
plo da própria Firjan, que
recentemente vislumbrou
a necessidade de ter em
sua estrutura de negócio

um pólo para discutir  a
Economia Criativa. E ex-
plica: "A diretoria enten-
deu que a indústria tam-
bém depende da cultura.
O que faz uma grande em-
presa escolher onde insta-
lar uma fábrica, por exem-
plo, é uma questão mera-
mente de oportunidade,
incentivos fiscais. Mas sa-
bemos que uma oportuni-

dade mais rentável, faz es-
sa mesma fábrica fechar
as portas e escolher outro
país, pode ser Brasil ou Pa-
quistão. Mas o que faz esta
fábrica ficar e ampliar suas
atividades é a cultura do
país, o que ele tem a ofere-
cer em termos de valores,
de símbolos culturais."

Usando a integração so-
cial como pano de fundo
para suas análises, o cien-
tista social e produtor cul-
tural Flávio Aniceto acre-
dita que é preciso diálogo
entre sociedade, setor em-
presarial e poder público
e chama atenção para o
perigo da espetaculariza-
ção da cultura: "Quanto
maior o espetáculo, me-
nor a participação social.
Fica claro para quem é a
festa, e muitas vezes não é
para a comunidade local.
É fundamental promover
debates sobre a ocupação
da cidade com quem ha-
bita a cidade. Se vão cons-
truir um equipamento em
Santa Cruz, por exemplo,
por que não considerar
que ali tem antigo mata-
douro, que pode ser revi-
tal izado,  transformado
em um patrimônio cultu-
ral para os moradores?"

Como será o Rio pós-2016?

Se por um lado, o espí-
rito hospitaleiro e caris-
mático do carioca aguarda
ansioso os grandes even-
tos que vêm por aí, por ou-
tro, a preocupação com
obras e questões evolven-
do mobilidade, acomoda-
ção e lazer também fazem
parte dos debates na so-
ciedade como um todo.
Para João Luiz,  os Jogos
Olímpicos podem ser uma
oportunidade de projetar

positivamente o País e
principalmente o Rio no
cenário mundial. "São oi-
to anos pelo menos, que
se passa falando de uma
cidade. É uma grande vi-
trine, que pode ser um fra-
casso,  como no caso de
Atenas ou um sucesso co-
mo Londres." Otimista, o
pesquisador acredita que
"a mobilização em torno
da cultura, da Economia
Criativa pode ser uma
chance de mostrar ao
mundo que o Rio de Janei-
ro tem capacidade realiza-
dora, que aprendeu a ca-
nalizar esforços para um
setor cultural economica-
mente rentável."

Sobre o já tão falado le-
gado cultural, João Luiz
vai direto ao ponto: "Claro
que realizações que vão
melhorar a vida da cidade,
são importantes e a vinda
de eventos de grande por-
te, acelera alguns proje-
tos. Mas legado não é me-
trô. Legado é reposicionar
o país como potência cul-
turalmente ativa e criati-
va".  Aniceto concorda:
"Cultura é a marca de um
país, e no nosso caso, um
ativo que tem tudo para
ser econômico também.
Os Jogos estão aí ,  todo
mundo quer participar de
alguma forma. Não tenho
dúvidas que a juventude e
os criativos vão ocupar a
cidade, como fizeram na
Rio+20, trazendo um es-
paço importantíssimo pa-
ra o Aterro, a Cúpula dos
Povos. Aquilo foi vitorioso
culturalmente." Se tudo
sair como deve, que a ci-
dade conquiste medalhas
também no quesito cultu-
ral, sendo reconhecida co-
mo além de maravilhosa,
também criativa.

Criatividade pode projetar o
Rio como potência cultural

ECONOMIA CRIATIVA

Às vésperas de sediar megaeventos como o Encontro

Mundial da Juventiude 2013, a Copa do Mundo 2014 e os Jo-

gos Olímpicos de 2016, o Rio prova que a Economia Criativa

pode ser decisiva para posicionar a cidade como potência cul-

tural. Segundo estudo da Federação de Indústrias do Estado

do Rio de Janeiro (Firjan), a cidade detém a maior remuner-

ação nos setores criativos do País. Os trabalhadores da área

acabam sendo mais bem remunerados que os demais, graças

ao alto valor agregado das atividades e da necessidade do alto

nível de instrução destes colaboradores.

A Olimpíada 
pode ser uma
oportunidade 
de projetar
positivamente 
o País e
principalmente 
o Rio no cenário
mundial

João Luiz Figueiredo
economista, professor e coordenador do

núcleo de Economia Criativa da

ESPM/RJ

Por que não o Brasil?

"Com a crise chegando a altos níveis
de desemprego em toda a Europa, fica
clara a necessidade de procurar novas
alternativas, novos modelos possíveis
de estruturação do trabalho e da econo-
mia", explica o sociólogo italiano Do-
menico de Masi, professor e autor de li-
vros como "Criatividade e grupos cria-
tivos", "Desenvolvimento sem traba-
lho" e "O ócio criativo", entre outros.
Para ele, o mundo contemporâneo se vê
nesse desafio de identificar uma nova
estrutura, eficiente e criativa, que ga-
ranta o desenvolvimento. E afirma:
"Poderíamos citar o modelo da China,
que tem um PIB crescente de cerca de
10% ao ano. Em contrapartida, temos
lá um governo não eleito democratica-
mente, o que contribui para a censura
de meios criativos. Já na Índia, maior
democracia do mundo em termos po-
pulacionais, há a questão da forte dis-
criminação de classes, não aceita pelo
Ocidente, além das mais de 42 línguas
adotadas no país. E quando penso so-

bre o Brasil, me pergunto por que não?
Será que não temos aqui uma alterna-
tiva? Obviamente, o País ainda tem um
longo caminho a percorrer, mazelas co-
mo a corrupção e a pobreza em algu-
mas áreas, por exemplo. Assim, acredito
cada vez mais que desta vez, o mundo
possa assistir a uma saída alternativa

de fato, uma saída brasileira. Isso por-
que se trata de um pais democrático,
que fala uma só língua, com vários so-
taques, o que enriquece ainda mais sua
nata diversidade cultural. Um país de
tradição não-beligerante, que por mais
que seja considerado o maior pais cató-
lico do mundo, é, ao mesmo tempo,
uma ode ao sincretismo, o que traz a to-
lerância tão em falta em países tidos
como mais desenvolvidos. Uma terra de
gente criativa por natureza, que faz do
Carnaval uma festa essencialmente po-
pular, um evento cultural de enormes
proporções, que movimenta uma eco-
nomia criativa e permanente, não só
durante um determinado período. Nin-
guém ensinou ao brasileiro como fazer
o Carnaval, e certamente é por isso que
ele é tão festejado mundo afora, com re-
ferência brasileira autêntica. Um país
de caráter acolhedor, que tem a solida-
riedade e alegria como trunfo não deve
mais seguir e, sim, acreditar que pode
ser seguido." 

Um país que não deve mais seguir,
mas acreditar que pode ser seguido

O sociólogo Domenico di Masi aponta
como alternativa uma saída brasileira

Flávio Aniceto acha fundamental o diálogo entre sociedade e os
setores público e privado para construção de um legado cultural
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A-18.




