
indústria da moda
no Brasil é um exem-
plo emblemático de

economia criativa. Envol-
vendo em sua cadeia produ-
tiva desde as áreas de agri-
cultura até o varejo, é atual-
mente o setor com maior nú-
mero de estabelecimentos
da indústria criativa no Bra-
sil, representando 30% do
total, e empregando mais
de 1,2 milhão de pessoas, se-
gundo o relatório da Firjan.

Graça Cabral, diretora ins-
titucional da Luminosida-
de, empresa organizadora

do São Paulo Fashion Week,
explica esses resultados.
“Na moda você trabalha
com vários sistemas ao lon-
go da cadeia. Todos eles se
beneficiam do valor agrega-
do, da tecnologia, da inova-
ção. De cada processo apli-
cado ao produto, e isso é o
valor intangível que faz
com a moda seja ícone da
economia criativa.”

A própria criação do São
Paulo Fashion Week é um
clássico exemplo. “Em
1996 olhamos para o setor
de moda no Brasil e vimos
que ele precisava se rein-
ventar, se estruturar”, afir-
ma. Foi então criado o ca-
lendário da moda, plano de
30 anos para o setor no país

e o São Paulo Fashion
Week se tornou o evento
que iria consolidar o setor
nacional e internacional-
mente. “Ela se diferencia
das demais semana de mo-
da, porque não se restringe
a apresentação de marcas,
mas é sempre voltada para
o processo, para o planeja-
mento de longo prazo.”

O Brasil é um território
fértil para o setor, por sua
pluralidade e diversidade
cultural. “Além disso, so-
mos uma nação muito aber-
ta ao novo, a tudo que é pro-
posto. Moda é mudança, no-
vos olhares, e o Brasil tem
essa capacidade de incorpo-
rar rapidamente novas pro-
postas e tendências.” A.V.

A indústria da moda em destaque
Da agricultura ao
varejo, cadeia produtiva
do setor mantém
1,2 milhão de empregos

“

“Somos uma nação
muito aberta
ao novo, a tudo
que é proposto.
Moda é mudança”

Graça Cabral
Organizadora da SPFW
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s núcleos criativos no Brasil estão
em crescimento e empregam 810
mil pessoas, representando 1,7%
do total de trabalhadores, segun-

do o relatório “Mapeamento da Indústria
Criativa no Brasil”, publicado pelo Sistema
Firjan no final do ano passado. As áreas que
mais empregam são arquitetura e engenha-
ria, publicidade e design, que juntas, agre-
gam cerca de 500 mil pessoas. O levanta-
mento trouxe algumas novidades em rela-
ção ao anterior. A principal delas é que o fo-
co está no mercado de trabalho criativo, diz
Gabriel Pinto, especialista em desenvolvi-
mento econômico da entidade. Com base
nas estatísticas do Ministério do Trabalho e
Emprego, a pesquisa conseguiu avaliar a ca-
deia por meio dos profissionais que nela es-
tão inseridos. O mercado formal de trabalho
do núcleo criativo tem rendimento mensal
médio (R$ 4.693) quase três vezes superior
ao patamar nacional (R$ 1.733), conforme
os números de 2011.

“É importante ampliar a oferta de forma-
ção profissional porque a indústria criativa
exige isso, que é essencial para agregar va-
lor, e tem aumentado as contratações de pes-
soas mais qualificadas. Por isso, a remunera-
ção é maior também”, afirma o executivo.
Em 11 segmentos, dos 14 analisados pela Fir-
jan, os profissionais têm renda superior à
média brasileira. Os que perdem são os de
filme e vídeo, moda e expressões culturais.

Outra novidade é que, alinhado a pa-
drões internacionais, o Sistema incluiu as
áreas de pesquisa e desenvolvimento e bio-
tecnologia e elevou para 14 os segmentos
criativos pesquisados. Agora, são eles arqui-
tetura e engenharia, artes, artes cênicas,
biotecnologia, design, expressões culturais,
filme e vídeo, mercado editorial, moda, mú-
sica, pesquisa e desenvolvimento, computa-
ção e telecom, software e publicidade.

Inerente à maioria dos processos econômi-
cos, a inclusão de pesquisa e desenvolvimen-
to mostra a importância dessa inserção nas
cadeias produtivas, particularmente na cria-
tiva. O segmento de pesquisa e desenvolvi-
mento é o que apresenta o maior salário mé-
dio (R$ 8.885), entre as 14 áreas pesquisadas,
“refletindo a alta capacitação técnica” exigi-
da desses profissionais. Em segundo lugar,
vem arquitetura e engenharia (R$ 7.518).

No topo da lista dos maiores empregado-
res, as áreas de arquitetura e engenharia,
são consideradas ícones da indústria criati-
va por gerarem inovação e também susten-
tabilidade. Segundo o relatório, as empre-
sas dessas áreas fornecem as ideias e a criati-
vidade para a indústria da construção civil,
e, por isso, a cadeia desse segmento é a mais
expressiva sob a ótica da indústria criativa.

Para Lala Deheinzelin, especialista em
economia criativa e desenvolvimento sus-

tentável, o relatório da Firjan é a métrica
mais eficiente que se tem hoje no Brasil, po-
rém, é preciso ir além para valorar de fato a
importância da economia criativa no país.
“Precisamos melhorar as formas de medir o
impacto da economia criativa no desenvol-
vimento, para podermos relevar sua impor-
tância e trabalha-la como uma política na-
cional, a exemplo de Uruguai e Islândia. Há
que se ter uma visão do todo, e envolver to-
das as políticas do país”.

Para a expansão dos nichos criativos na
economia nacional, é fundamental que seja
formatado um ecossistema criativo no país.
“Os itens que caracterizam um ambiente fa-
vorável à criatividade são a presença de de-
safios instigantes que permitam aprender e
fazer a diferença, tolerância às diferenças,
diversidade cultural, qualidade de vida (in-
cluindo segurança, saúde), qualidade de mo-
radia, infraestrutura de transporte e salá-

rio”, afirma o professor Claudio D’Ipolitto,
coordenador do MBA em gestão e produção
cultural com ênfase em economia criativa
da FGV-Rio.

Para o professor , poderemos nos conside-
rar uma nação verdadeiramente criativa
quando passarmos a exportar menos commo-
dities e mais produtos de alto valor agregado.

O coordenador do Núcleo de Economia
Criativa da ESPM-RJ, professor João Luiz Fi-
gueiredo Silva, enfatiza que o mais importan-
te para quem quer empreender nessas áreas,
é a capacidade de inovação. “Os profissio-
nais criativos têm que estar atentos aos mo-
vimentos artísticos e culturais, de olho nas
tendências e, mais importante, têm que ter
a competência de traduzir esse conhecimen-
to para suas atividades”, acrescenta.“É im-
portante ir atrás dos consumidores insatisfei-
tos, das necessidades potenciais, do não ex-
plorado no seu mercado”, afirma D’Ipolitto.

De acordo com estudo
realizado pelo Sistema
Firjan, valores
médios são quase
três vezes superiores
no núcleo criativo

EMPREGO E RENDA

“Precisamos
melhorar as
formas de medir
o impacto da
economia criativa
para trabalhá-la
como uma
política nacional

Lala Deheinzelin
Especialista em

economia criativa

edesenvolvimento

sustentável

TEXTO AMANDA VOLTOLINI

E IOLANDA NASCIMENTO

Salários acima da média nacional

■
Salário médio
mensal no país

R$ 1,7mil

Núcleoscriativosgarantem810mil empregosno país, 1,7%dos trabalhadoresbrasileiros

■ Bons números
Média de salário mensal
do núcleo criativo

R$ 4,69 mil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 dez. 2012, Micro, pequenas e médias empresas, p. A4.




