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Intervenção do artista plástico brasileiro Pedro Varela na vitrine da tradicional loja de departamentos Le Bon Marché, 
em Paris: parte de uma ação de promoção da imagem do Brasil no exterior capitaneada pela ApexBrasil. Projetos do 
órgão ligados à economia criativa envolvem diversos segmentos, entre eles moda, design, audiovisual, artes plásticas 

e mercado editorial. 

 

  

Você conseguiria dizer, sem pensar muito, o que têm em comum o apresentador de um 

prêmio de música, o geólogo que estuda a bacia de petróleo do pré-sal ou o profissional que 

desenvolve softwares? Ou associar o jornalista que se dedica à cobertura de esportes ao 

estilista que acompanha as últimas tendências para desenhar uma linha de camisas? A 

resposta é simples, mas nada óbvia: todos esses profissionais trabalham para a economia 

criativa. Essa nova estrutura de cadeia produtiva, nas próximas décadas, tende a ameaçar o 

domínio centenário das indústrias conforme nós as conhecemos ou imaginamos (grandes 

espaços, com grandes máquinas e produção em série). A criatividade transformada em riqueza 

deve ser a marca da economia mundial neste século. 

  

Hoje já existem trilhões de dólares sendo gerados ao redor do mundo todos os dias tendo 

como insumo básico ideias no lugar de matérias-primas físicas. Apenas as exportações 

mundiais de empresas essencialmente "criativas" foram estimadas, em 2008, em US$ 500 

bilhões pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). A 

mudança está acontecendo exatamente agora, e não deve terminar tão cedo. A cultura está, 

gradualmente, agregando a seu papel fundamental para o desenvolvimento humano a 

característica de geradora de empregos e renda em larga escala. 

  

Está na origem do insumo o núcleo do conceito da economia criativa. Faz parte dela toda 

cadeia produtiva que começa a gerar valor partindo de uma ideia ou do esforço intelectual de 

uma ou mais pessoas (um bom exemplo pode ser uma calça: a cadeia produtiva criativa 

começa na ideia do estilista e vai até o vendedor no varejo). 

  

Esse aspecto abstrato faz os segmentos envolvidos serem tão diversos: artesanato, televisão, 

cinema, biotecnologia, artes plásticas, moda, música, pesquisa e desenvolvimento de 

sofwares, entre muitos outros. "Na economia criativa, o valor não está no ativo fixo, como as 

máquinas ou os insumos estocados de uma indústria tradicional; ele está no intangível, no 

abstrato, na ideia", afirma Rodrigo Carvalho, coordenador do Núcleo de Economia Criativa da 
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ESPM-RJ, destacando que é essa uma das grandes vantagens dessa nova cadeia: os ativos de 

maior valor são inesgotáveis e renováveis. Afinal, ideias não acabam como as reservas 

mundiais de petróleo ou as jazidas de ouro. 

  

Conforme explica o professor, a economia criativa sempre existiu, mas começou a ganhar 

importância e uma abordagem mais organizada em meados dos anos 1990, por incentivo do 

governo do Reino Unido. "Eles perceberam um processo forte de migração das indústrias 

tradicionais para países periféricos, que tinham custos mais baixos, e logo imaginaram, 

preocupados, o que sobraria para sustentar a economia do país. 

  

A globalização deu outra dimensão ao que até então era conhecido como economia da cultura 

ou do entretenimento. Chegaram, então, à conclusão de que o futuro de sua economia estava 

na indústria de ativos intangíveis", afirma Carvalho.  É bem interessante verificar que a 

iniciativa tenha partido exatamente do país que foi o berço da Revolução Industrial do século 

XVIII – processo que mudou completamente a escala da economia mundial e determinou a 

maneira como até hoje consumimos praticamente todos os bens de que precisamos. 

  

Em 1998 foi criada uma secretaria de governo no país (o que equivale a um ministério no 

Brasil) para cuidar de ações ligadas à economia criativa local, iniciativa depois exportada para 

muitos países. No Brasil, o processo é bem mais recente e modesto (leia mais na página 18), 

mas ganha força ano a ano. Em 2011, a indústria criativa gerou o equivalente a R$ 286 bilhões 

no Reino Unido, ou 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Do PIB brasileiro de 2011, 

2,7% vieram da economia criativa (R$ 110 bilhões). Os números são de uma pesquisa feita no 

ano passado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), a primeira entidade a 

mapear esse assunto no Brasil. 

  

No Reino Unido, foram escolhidos inicialmente alguns poucos setores básicos para as ações de 

incentivo à criatividade como geradora de riquezas, entre elas a criação de políticas públicas e 

o financiamento às empresas das cadeias criativas que precisavam de recursos para produzir. 

Paralelamente, acadêmicos passaram a se debruçar sobre o tema. Nessas ações oficiais e nos 

estudos na academia, foram sempre consideradas as empresas essencialmente criativas e 

também sua relação com outros setores tradicionais. Por exemplo, é interessante observar o 

valor que o projeto bem elaborado de um arquiteto agrega a um edifício residencial e como a 

noção de harmonia e estética de um estilista chega a uma bolsa exposta na vitrine de uma 

loja. 

  

A economia criativa tem sua base nas ideias e as ideias exigem flexibilidade das empresas. 

Esse conceito, de acordo com Carvalho, tem favorecido  muito o crescimento das empresas de 

menor porte e aumentado a oferta de trabalho para empreendedores individuais que têm a 

criatividade como matéria-prima. A economia do século XXI, portanto, deve ter cada vez mais 

espaço para os ativos puramente intelectuais, sejam eles de grandes, médias, pequenas 

empresas – ou até mesmo de um único indivíduo. 

 

Fonte: Diário do Comércio on-line [Portal]. Disponível em: 

http://www.dcomercio.com.br/index.php/economia/sub-menu-economia/108275-

a-criatividade-que-gera-riqueza>. Acesso em: 22 abr. 2013.  
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