
Indústria que emprega mais de meio milhão  

A indústria cultural emprega diretamente 510 mil pessoas. O número é 53% superior aos postos 
de trabalho ocupados pelas indústrias de material de transporte - incluído aí o setor automotivo - 
e 90% maior do que os trabalhadores absorvidos pela de material elétrico e eletrônico. Cada R$ 1 
milhão aplicado na cultura responde por 160 postos de trabalho diretos e indiretos.  

O ministro Gilberto Gil costuma alardear estes dados para realçar o impacto do setor na economia 
brasileira. Ainda assim, a sua reivindicação para aumentar o orçamento de sua pasta de 0,2% 
para 1% do total da União, ainda terá que aguardar o desempenho econômico geral do país.  

"Os recursos do Ministério da Cultura vão continuar sendo aquém do que se necessita, até ocorrer 
um ajuste da economia brasileira", ouviu ele do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-
feira, durante a exibição do filme "Amarelo Manga", do pernambucano Cláudio Assis, no Palácio da 
Alvorada.  

Tais números estão contidos em pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, a pedido do 
então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994. A equipe daquela instituição acompanha 
o desempenho do setor até hoje.  

O trabalho será apresentado pela pesquisadora Maria Amarante Baracho no "Seminário 
Internacional Cultura: Políticas e Gestão", amanhã, às 14h30.  

De acordo com ela, a cadeia produtiva nas várias áreas deste setor tem efeito sobre a população. 
"O PIB da cultura é 1% do PIB brasileiro", afirma ela. "Em 1997 era R$ 6,5 bilhões, em 2002 foi 
de R$ 13 bilhões."  

Dos 510 mil empregos diretos que esta indústria oferece, 391 mil são do setor privado; 69 mil 
autônomos e 49 mil na administração pública. Ressalte-se que há uma forte concentração do 
emprego, massa salarial e renda gerada na região Sudeste do país (veja tabela acima).  

Os recursos que o o MinC direciona para este setor representam apenas 26% dos R$ 725 milhões 
que movimenta. A administração indireta e fundações equivalem a 66% deste total e 9% vêm das 
universidades.  

De acordo com Maria Baracho, os Estados aplicam, em média, R$ 366 milhões. É de notar, no 
entanto, que só São Paulo aplica uma média anual de R$ 199,5 milhões. "A questão é que no 
Brasil não existe um modelo único de política cultural que valha para todos os Estados; estes e o 
governo federal adotam procedimentos distintos", observa a pesquisadora.  

"É preciso que os modelos atuais sejam revistos. A cultura ainda não entrou nas prioridades do 
país", conclui. (CRD)  
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