
Amsterdã ainda não é aqui, mas
São Paulo entra em cena como a
capital da bicicleta no Brasil. A
afirmação é da cicloativista Re-
nata Falzoni, uma das maiores
referências no assunto no país.

Ela enxerga no projeto Bike
Sampa uma luz para o caos do
trânsito da metrópole. Para Re-
nata, a iniciativa da prefeitura
paulistana, patrocinada pelo
banco Itaú-Unibanco, está sin-
tonizada com a tendência mun-
dial de mobilidade urbana.

Apesar do cenário ainda pou-
co favorável aos transportes sus-
tentáveis, os ciclistas são cada
vez mais comuns na paisagem
urbana, em quantidade reforça-

da pelos usuários das bicicletas
públicas. Criado em maio de
2012, o projeto contempla prin-
cipalmente uma parcela da po-

pulação que precisa se deslocar
por cerca de dois ou três quilô-
metros, em média. As bicicletas
laranjinhas estão disponíveis
em estações distribuídas em 96
pontos estratégicos da capital.

“É mais rápido e mais agradá-
vel. Claro que ajuda o fato de eu
morar bem perto do trabalho,
são 3,6 km. Chego ao escritório
em 15 minutos, sem trânsito e
sem emissão de carbono. Se que-
ro uma cidade melhor, com me-

nos carros na rua, preciso fazer
a minha parte”, diz a advogada
Mariana Barbosa, de 30 anos.

Ainda que não nos transfor-
memos em uma Amsterdã, on-
de 53% da população pedala dia-
riamente, quem sabe, a curto
prazo, possamos nos ombrear a
Berlim, onde 15% dos desloca-
mentos são feitos de bicicleta.
Basta uma revisão completa dos
velhos conceitos que sempre
privilegiaram o automóvel. ■

Bicicleta pública ganha espaço entre paulistanos

O desenvolvimento da econo-
mia criativa no Brasil tem feito
com que jovens empreendedo-
res busquem esse segmento pa-
ra abrir o próprio negócio. E a
aposta tem um bom motivo. O
Brasil que está entre os maiores
produtores de economia criati-
va do mundo, apresenta, se-
gundo dados da Firjan (Federa-
ção das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro), salários supe-
riores à média dos demais seg-
mentos. De acordo com a enti-
dade, enquanto o rendimento
médio do trabalhador brasilei-
ro era de R$ 1.733 em 2011, os
dos profissionais criativos che-
gou a R$ 4.963.

A forte tendência do segmen-
to, que envolve áreas como pu-
blicidade, design e arquitetura
animou Gabriel Mattar, de 34
anos a abrir a Kombat Films, es-
túdio de filme e animação.

A aproximação com a econo-
mia criativa surgiu em 2000 du-
rante um período em que mo-
rou na Europa. “Lá os funcioná-
rios falam direto com os donos,
o trabalho é mais artesanal e
criativo”, compara.

A partir da experiência inter-
nacional Mattar se reuniu com
mais dois amigos e fundou a
Kombat em 2007. “Percebi que
o mercado era competitivo, e
que as grandes produtoras já ti-
nham seus diretores favoritos.
Precisava introduzir algo novo,
fresco, com linguagem nova e

internacional. E isso eu não via
em qualquer lugar. Por isso bus-
quei abrir o próprio negócio.”

Ele aconselha que a coragem
para empreender deve andar ao
lado da criatividade. “Sem um
bom gestor, com planejamento
e estratégia, a criatividade fica
perdida. Através do conceito da
economia criativa buscamos
criar uma mistura entre o artesa-
nal e o tecnológico”, explica.

Outro adepto da economia
criativa é Ricardo Dullius, ideali-

zador da grife Vandal espe-
cializada em camisetas, que
abriu seu próprio negócio para
atingir a realização profissional.
“Eu realmente queria ser feliz
trabalhando e não trabalhar pa-
ra ser feliz. A melhor maneira
de conseguir isso era ter total li-
berdade pra criar o trabalho dos
sonhos a partir do zero.”

Na visão de Dullius, a liberda-
de de não ter um chefe é o que
leva à criação de um produto
inovador. “A gente acaba tendo

que inventar novos processos
que nos levam a caminhos dife-
rentes do que já foram trilha-
dos”, explica.

Já para o designer Bernardo
Landeira, que está a frente da
BL49, empresa que desenvolve
estratégias de branding e proje-
tos para a web, a indústria criati-
va passa por um momento posi-
tivo de transição. “Com a facili-
dade de acesso à informação de-
pois da solidificação da internet
e das redes sociais, profissionais

das mais diversas áreas, mesmo
os que não tem nenhuma liga-
ção com o processo criativo, es-
tão tendo um entendimento ca-
da vez maior da importância do
nosso trabalho e, muitas vezes,
até o veem como oportunidade
de negócio.”

Segundo ele, cabe aos profis-
sionais criativos elevar o profis-
sionalismo e o nível do trabalho
trazendo qualidade e ideias ino-
vadoras para os clientes e para a
sociedade. ■

Projeto do Itaú Unibanco
tem 96 pontos e incentiva
uso do transporte sustentável
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Novos rumos dos projetos
criativos entre os jovens

Segundo o Ibope,
74% dos habitantes

de SP gastam de 1 a 4
horas se deslocando

pela cidade

“Com a facilidade de acesso

à informação depois da

solidificação da internet,
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como oportunidade de negócio.”

Kombat Films, grife de camisas Vandal e a BL49 são exemplos de inovação entre os empreendedores
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AKombat foi fundadaem2007comapropostadeoferecer“algo novocomlinguagem internacional”
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