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Economia Criativa. Este é o nome dado aos 
modelos de negócio ou gestão criados a 
partir de atividades, produtos ou serviços 

desenvolvidos com base no conhecimento, criati-
vidade ou capital intelectual de indivíduos visando 
à geração de trabalho e renda.

Segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), as atividades da Economia Criativa estão 
baseadas no conhecimento e produzem bens tan-
gíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com 
conteúdo criativo e valor econômico.

Entre os setores da Economia Criativa desta-
cam-se tecnologia, mídias, cultura, publicidade, 
arquitetura, design e moda. Essas áreas são as 
que crescem mais rápido no mundo econômico e 
podem ser consideradas a verdadeira riqueza das 
nações no século XXI.

Para se ter uma ideia deste crescimento, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tais setores geram R$ 126 bilhões por ano 
no Brasil, representando 2,6% do PIB nacional.

De 2004 a 2013, o segmento cresceu quase o dobro 
da economia, 69%, e o hoje emprega mais de 892 
mil trabalhadores formais em 251 mil empresas. 

Para debater as diversas questões entorno da 
Economia Criativa é que estamos realizando a 
primeira edição do Fórum Internacional Econo-
mia, Criatividade, Cultura e Arte – ECCA. 

Buscamos reunir os principais stakeholders dos 
setores criativos e dos setores produtivos tradi-
cionais, numa perspectiva de integração entre 
reflexões e práticas inovadoras para o suporte, 
expansão e fortalecimento econômico das ativi-
dades artístico-culturais.

Dessa forma, podemos trocar experiências e re-
sultar em negócios futuros menos arriscados e 
na geração de um ambiente mais propício à pe-
renidade das atividades.

Jussara Ribeiro
Presidente do Instituto BESC de 
Humanidades e Economia

A P R E S E N TA Ç Ã O
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CONSELHEIROS
“Sem deliberação, os projetos fracassam, com amplo aconselhamento se concretizam.” (Provérbios 15:22)
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Rosa Freire d’Aguiar Furtado, jornalista e es-
critora, é a homenageada e presidente de 
honra do Fórum Internacional Economia, 

Criatividade, Cultura e Arte – ECCA. Nascida no Rio 
de Janeiro, Rosa foi repórter da TV Tupi e da revista 
Manchete na década de 1970, na capital carioca.

Em seguida, atuou como correspondente interna-
cional das publicações da editora Bloch e da revis-
ta IstoÉ em Paris nos anos 70 e 80, respondendo 
também pela cobertura jornalística de Espanha, 
Portugal e Oriente Médio. Neste período, casou-se 
com o economista Celso Furtado.

Desde 1986, quando voltou ao Brasil, Rosa tra-
balha no mercado editorial. Traduziu do francês, 
do espanhol e do italiano cerca de 60 títulos, de 
autores como C. Lévi-Strauss, M. Vázquez Montal-
bán, L.-F. Céline, M.Vargas Llosa, J.-P. Vernant, J. 
Semprún, E. Sabato, H. de Balzac, I. Calvino, M. de 
Montaigne, Stendhal.

Por sua atuação como tradutora foi vencedora dos 
prêmios União Latina, em 2001, e Jabuti, em 2009.
Além disso, Rosa é autora do livro Memória de tra-
dutora, organizadora da edição comemorativa do 
cinquentenário de Formação Econômica do Bra-
sil, diretora e editora da coleção Arquivos Celso 
Furtado, e presidente do Conselho Deliberativo do 
Centro Internacional Celso Furtado de Políticas 
para o Desenvolvimento.

Jornalismo e literatura
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A força da 
CRIATIVIDADE
BRASILEIRA 
na construção de um
novo desenvolvimento
Cláudia Leitão e Luciana Guilherme 
Curadoras do ECCA

Estamos esse ano comemorando os dez anos 
da Conferência Geral da UNESCO de 2005, 
que formata e aprova a “Convenção sobre a 

Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais”, ratificando o esforço dos países na cons-
trução de um diálogo intercultural capaz de contribuir 
para uma cultura de paz entre os povos, considerando 
a diversidade cultural um patrimônio comum da hu-
manidade e destacando a cultura como elemento es-
tratégico das políticas de desenvolvimento. 

Por isso, identidade, diversidade, criatividade e solida-
riedade passam a constituir as palavras-chave no início 
do século 21, novos tempos em que o repertório da 
cultura começa a “contaminar” os discursos políticos, 
econômicos, jurídicos e sociais. Afinal, números, gover-
nos, comissões, redes e lideranças também passam a 
pactuar e a produzir documentos que avançam na bus-

ca de conteúdos mais amplos para o desenvolvimento. 

Assim, o conceito de sustentabilidade é ampliado, 
deixando de se limitar a uma qualidade do desenvol-
vimento para se constituir como sua própria essên-
cia, ou seja, além das dimensões econômica, social 
e ambiental, começa-se também a observar no de-
senvolvimento seu fundamento cultural. Enfim, as 
conexões entre cultura e desenvolvimento sustentá-
vel passam a ser percebidas sob dois enfoques: de 
um lado, o do desenvolvimento dos setores culturais 
e criativos propriamente ditos (as artes, o turismo, 
o patrimônio cultural, os segmentos criativos); de 
outro, o da cultura como eixo estratégico de desen-
volvimento dos Estados, a partir do cruzamento das 
políticas culturais com as demais pastas dos gover-
nos (educação, ciência e tecnologia, saúde, trabalho 
e emprego, meio ambiente, entre outras).

11
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Como vemos, a cultura se transforma em uma nova 
ferramenta para consagrar a competitividade inter-
nacional e para gerar soluções de desenvolvimento. 
Por intermédio do incentivo à cultura e criatividade, 
nações passam a apoiar empreendedores que dese-
jam uma inserção no mercado internacional, consi-
derando-os difusores da identidade do país. 

Em 2012, institucionalizou-se no Governo Federal a 
Secretaria da Economia Criativa, para liderar políticas 
públicas voltadas a retomar, reavivar e resignificar as 
relações e as conexões entre cultura e desenvolvi-
mento, com a missão de contribuir para transformar 
a criatividade brasileira em inovação e a inovação 
em riqueza. À sua institucionalização, precedeu um 
debate importante sobre a diferenciação entre “in-

dústrias” e “economias” criativas, na construção de 
um conceito includente e sustentável. Enquanto con-
ceito, a economia criativa foi assim denominada no 
Brasil: como “a economia resultante das dinâmicas 
culturais, sociais e econômicas construídas a partir 
do ciclo de criação, produção, distribuição/circula-
ção/difusão e consumo/fruição de bens e serviços 
oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica”. 

Essa institucionalização era mais do que oportuna, 
pois os números fornecidos pelo IBGE naquele mo-
mento já eram alvissareiros. Entre 2007 e 2010, a 
quantidade de empresas dos setores criativos crescia 
9% (crescimento médio de 2,25% ao ano) e o valor 
adicionado pelos empreendimentos das cadeias pro-
dutivas da economia criativa nesse período era de R$ 
152,9 bilhões, tendo representado 11,4% do total 
da economia brasileira. Os setores criativos passa-
vam a se reconhecidos por desenvolverem atividades 
de grande dinamismo econômico, cuja participação 
no PIB começava a superar alguns subsetores tra-
dicionais de atividade econômica como a indústria 
extrativa (R$ 78,77 bilhões) e a produção e distri-
buição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza 
urbana (R$ 103,24 bilhões). 

Ainda em 2010, cerca de 400 mil empresas atuavam 
em atividades de economia criativa no Brasil, repre-
sentando 7,8% do total de empresas brasileiras. E, 
no mesmo período, em torno de 1,5 milhão de pes-
soas estavam formalmente empregadas em ativida-
des da economia criativa no Brasil. Isto representava 
3,6% do total de assalariados brasileiros formali-
zados. E, para cada emprego gerado no núcleo dos 
setores criativos, já se percebia um efeito multiplica-
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dor para os outros segmentos econômicos da cadeia 
produtiva, ou seja, para cada emprego gerado no 
núcleo, havia quatro empregos em atividades rela-
cionadas ao setor. Este efeito, sabia-se, poderia ser 
ainda maior caso se considerasse o setor informal, 
em geral não computado nas estatísticas.

Com a extinção da Secretaria Nacional da Economia 
Criativa este ano, o Fórum Internacional sobre Econo-
mia, Criatividade, Cultura e Arte (ECCA) constitui uma 
novidade ainda mais significativa, pois aposta na re-
flexão e na ação de professores, pesquisadores, ges-
tores e demais profissionais do campo criativo e cul-
tural brasileiro que compreendem o papel estratégico 
da economia da cultura/ criativa para o Brasil. Essa 
é a grande mensagem do ECCA: a economia criativa 
é um dos novos motores de que o nosso país precisa 
para fazer crescer sua economia de forma sustentável!

Mas, se o governo brasileiro ainda não compreendeu 
o potencial da economia criativa para um desenvolvi-
mento fundamentado na cultura, ciência e tecnologia 
(o que se revela em sua morosidade na formulação e 
na implantação de políticas públicas para esses se-
tores), estamos seguras de que o campo criativo e 
cultural brasileiro nunca esteve tão vigoroso! 

A omissão dos governos não obscurece a força 
nem a diversidade das expressões culturais do 
país. Pelo contrário, em um movimento espontâ-
neo, que acontece diuturnamente em todo o terri-
tório nacional, profissionais dos diversos setores 
criativos e culturais vão tecendo uma imensa rede 
de forma colaborativa, includente e inovadora. Éti-
ca e estética se reúnem a favor da vida, do trabalho 
e do desenvolvimento.

Convidamos a todos a ouvirem os protagonistas dessa 
nova economia que estarão presentes no ECCA. Atra-
vés de suas reflexões e experiências entrevemos com 
alegria e esperança o Brasil Criativo que almejamos.

13
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – Sebrae, cuja mis-
são é “Promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negó-
cios e fomentar o empreendedorismo, para forta-
lecer a economia nacional”, tem uma importante 
atuação no atendimento aos pequenos negócios 
da economia criativa. 

Um marco importante da atuação do Sebrae junto 
ao ecossistema de economia criativa foi o lançamen-

to, em 2012, do Termo de Referência – Atuação do 
Sistema Sebrae na Economia Criativa. O documento 
define economia criativa como “o conjunto de negó-
cios intensivos em conhecimento e baseados no ca-
pital intelectual, cultural e na criatividade, gerando 
valor econômico” e prioriza as atividades que serão 
trabalhadas: arquitetura, expressões culturais; arte-
sanato, arte popular e festa popular; artes visuais, 
audiovisual: cinema, televisão e publicidade, design; 
digital: games, aplicativos e startups; editoração; 
moda, música; comunicação: tv e rádio.

Ana Clévia Guerreiro 
Gerente Adjunta da Unidade de Serviços do Sebrae Nacional.

O Sebrae e os
pequenos negócios do
ECOSSISTEMA
CRIATIVO
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Atuar de forma a alcançar o maior número de em-
preendedores é um desafio para o Sistema Sebrae. 
Para responder a esse desafio o Sebrae atende di-
retamente o cliente por meio das suas Unidades de 
Atendimento ou o faz virtualmente. O portal Sebrae 
é um importante canal para atender os milhares de 
empreendedores que buscam informações sobre 
a criação ou alavancagem do seu negócio, sendo o 
principal meio de relacionamento on-line do Sebrae. 
A parceria com entidades empresariais e o apoio a 
eventos como a Campus Party e o ECCA – Fórum 
Internacional Economia, Criatividade, Cultura e Arte 
são oportunidades de consolidar a sua atuação junto 
aos empreendedores criativos.

Para explicitar o desafio de atender os milhares de 
empreendedores criativos brasileiros é importante ci-
tar o crescimento significativo dos negócios atuantes 
nas atividades vinculadas à economia criativa. No que 
concerne especificamente aos pequenos negócios, 
o Cadastro Sebrae de Empresas – CSE aponta que 
em 2005 existiam 65.524 empresas, passando em 
2012 para 151.176, o que representa um aumento de 
230,72% em menos de uma década. Este percentual 
demonstra o potencial de contribuição deste segmen-
to para o desenvolvimento econômico do país, fortale-
cimento da identidade brasileira e capacidade de po-
sicionar o Brasil no mercado externo nos segmentos 
relacionados a uma nova economia de serviços.

A despeito de todos os desafios que o Brasil enfrenta, 
o número de negócios vinculados à economia criativa 
vai continuar crescendo. Nesse cenário promissor e 
desafiante o ECCA – Fórum Internacional Economia, 
Criatividade, Cultura e Arte se constitui em um impor-
tante espaço para discutirmos os avanços obtidos, 
mas principalmente as lacunas existentes e o papel 
de todos, instituições, empreendedores e governo em 
construir o que o Brasil tem capacidade para “ser” no 
cenário mundial do ecossistema criativo.

Um marco importante da 
atuação do Sebrae junto ao 
ecossistema de economia 
criativa foi o lançamento, em 
2012, do Termo de Referência – 
Atuação do Sistema Sebrae na 
Economia Criativa

Foto: Rodrigo de O
liveira
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Os Correios possuem uma longa trajetória 
alicerçada no compromisso com o desen-
volvimento socioeconômico do Brasil e 

com a promoção da cidadania, da sustentabilidade 
e inclusão social. Presentes em todos os municípios 
brasileiros, exercem papel fundamental de integra-
ção nacional constituindo-se em um dos principais 
atores de políticas públicas e apoiadores de ações de 
responsabilidade social, as quais que se coadunam 
com seus valores e estratégias institucionais. 

Como componente-chave de uma de suas estraté-
gias, investem de maneira consistente em iniciativas 
que revertem em benefícios concretos à sociedade, 
destacando-se os patrocínios concedidos a projetos 
de diversos segmentos: cultural, esportivo, educa-
cional, social e de sustentabilidade. Exemplo disso 
são as centenas de projetos culturais selecionados 
pelos editais públicos realizados e o patrocínio às 
Confederações Brasileiras de Desportos Aquáticos, 
de Tênis e de Handebol que propulsionam e conso-
lidam o esporte brasileiro. 

Com milhões investidos anualmente, as ações patroci-
nadas refletem o compromisso da empresa em contri-
buir para o desenvolvimento local, regional e nacional, 
bem como em promover a cultura, em suas diversas 
formas de manifestação, o esporte e a sustentabilidade.

Dada sua relevância e abrangência nacional, os Cor-
reios seguem em seu propósito de fortalecer e fo-
mentar a cultura e o esporte nacionais, bem como de 
entregar à sociedade oportunidades de desenvolvi-
mento socioeconômico, de legítima fruição da cida-
dania e bem-estar social. 

Graziela Maria Godinho Cavaggioni 
Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica Correios

CORREIOS:
Parceiros no desenvolvimento
socioeconômico brasileiro

Foto: Divulgação
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E N T E N D E U
ou quer que eu

DESIGN?
Morandini
Designer, ilustrador e artista gráfico

Comparado com várias outras atividades, o 
design no formato que conhecemos hoje 
cheira a leite e a talco. É uma atividade mui-

to recente, ainda pouco explorada e pouquíssimo 
entendida pelo público leigo e até mesmo por uma 
fatia expressiva dos profissionais que atuam nessa 
área. Justamente por ser novo, ele tem um potencial 
de expansão fantástico. Sua estrutura ainda é flexível 
e pode ser moldada da forma que acharmos melhor.

Nós, designers brasileiros, estamos desbravando 
um terreno quase virgem. Temos um campo fértil e 
vasto aguardando para ser arado e semeado com a 
nossa identidade. Temos muito por fazer, descobrir 
e explorar. Como poucos setores criativos, o design 
tem uma história recente. A maior parte dela ainda 
está por ser escrita. 

Se por um lado esse desconhecimento da área causa 
um certo estranhamento, por outro é nessas páginas 
em branco que temos a oportunidade de formatar 
algo inédito, livre dos velhos “vícios” corporativos. 
Estamos tendo o privilégio de pavimentar uma estra-
da pela qual circularemos e sobre a qual passarão as 
futuras gerações profissionais.

Com esse legado pela frente, temos a chance de es-
crever nosso futuro de maneira transparente e limpa, 
livre daquela ferrugem que há muito corrói grande 
parte dos outros setores já mais envelhecidos e cas-
tigados pelo tempo.

Esse novo horizonte, porém, requer muita responsa-
bilidade e seriedade de nossa parte. Se estamos ten-
do a tarefa de forjar a nossa cara, temos de execu-
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tá-la de maneira a não sermos contaminados pelos 
erros perpetrados em outras áreas. E, mais do que 
isso, podemos ser a inspiração para que os demais 
setores se reinventem. Que nosso ar puro possa en-
trar por outras narinas, enchendo alguns pulmões 
já saturados de ares poluídos e cheios de fuligem, 
proporcionando não uma sobrevida, mas um modo 
autêntico e novo de viver.

Mais do que criar logotipos e desenhar produtos, 
cabe ao designer projetar um novo modo de pensar. 
Construir alicerces sólidos para sustentar uma nova 
mentalidade pautada na ética, no respeito, na hones-
tidade e no crescimento limpo. 

Costumamos acreditar que ideias brilhantes surgem 
apenas na cabeça dos gênios, mas na verdade a maior 
parte das propostas inovadoras parte de processos 
que passam longe da genialidade. Elas são fruto de 
uma maneira de estruturar o pensamento que é muito 
comum à maioria dos designers e que pode ser com-
preendida e adotada por qualquer pessoa.

Acho um grande erro confinar o design em um am-
biente hermético e isolado. Penso que as particula-
ridades, as reflexões e os macetes desse ofício de-
vem ser escancarados. Disponibilizados livremente 
às pessoas em todos os níveis para que elas possam 
usufruir plenamente dos seus benefícios.

Vamos encarar a atividade de designer como algo 
normal, sem afetações ou endeusamentos que 
costumam atribuir aos profissionais que atuam 
nesse segmento.

Vamos produzir design para as ruas e para as 
pessoas e não para as elites, museus, galerias e 
espaços restritos.

É o sorriso autêntico e o bem-estar genuíno que 
interessam e não o discurso empolado, elitizado e 
muitas vezes enfadonho que não acrescenta mui-
ta coisa além de apenas aumentar distâncias.

Vamos contaminar as pessoas e empresas com um 
novo modelo de pensamento social e corporativo.

Se dentro do contexto das profissões e relações 
de trabalho o design é algo novo e ainda male-
ável, vamos dar a ele a melhor forma e a maior 
abrangência possíveis.

E façamos isso não como um projeto de futuro, 
mas com o primeiro passo dado aqui e agora. 
Com muita criatividade, cabeça aberta e nenhuma 
economia de possibilidades.

Nós, designers brasileiros, estamos 
desbravando um terreno quase 
virgem. Temos um campo fértil 
e vasto aguardando para ser 
arado e semeado com a nossa 
identidade. Temos muito por fazer, 
descobrir e explorar.

Foto: Divulgação
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Carlos Gradim
Diretor Presidente do Instituto Odeon/Museu de Arte do Rio - MAR

C U L T U R A
em todos os seus aspectos
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O entendimento da necessidade de se pen-
sar, formular e implementar uma nova for-
ma de economia no Brasil, abandonando 

os processos tradicionais pautados pela indústria, 
tendo a produção intelectual, a cultura em todos 
os seus aspectos e a subjetividade como ponto de 
partida, foram os propulsores de realizações como 
o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o Plug-
Minas – Centro de Formação e Experimentação di-
gital, ambos em Belo Horizonte, e o Museu de Arte 
do Rio – MAR, no Rio de Janeiro.

O Museu de Arte do Rio – MAR está 
localizado na Região Portuária 
do Rio de Janeiro e tratar de 
economia criativa é condição 
para avançar em questões ligadas 
ao território, desenvolvimento, 
inclusão social, preservação do 
patrimônio histórico e cultural da 
cidade e geração de renda. 

 Rio de Janeiro | Novembro | 2015
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O Circuito Cultural da Praça da Liberdade reúne 12 
espaços culturais e é, reconhecidamente, um dos 
principais complexos culturais do país. Para o de-
senvolvimento do seu planejamento estratégico fo-
ram convidados pensadores da Economia Criativa 
que, para além das ações fruidoras de cada espaço, 
analisaram de que forma este local poderia contri-
buir para o fortalecimento do mercado de trabalho 
da cultura.  O Circuito atua em articulação em redes 
para além dos Arranjos Produtivos Locais e é porta 
de entrada para um ambiente de criação, distribuição 
e comercialização de bens culturais.

O MAR também faz parte do 
Distrito Criativo do Porto, que reúne 
empreendedores ligados ao design, 
à arquitetura, à moda e às artes que 
se instalaram na região e buscam 
se articular em rede para produzir, 
divulgar e distribuir sua produção.
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Já o PlugMinas – Centro de Formação e Experimenta-
ção Digital se ocupa da formação de jovens, aliando 
cultura e educação, tendo como base os preceitos da 
cultura digital para promover autonomia, participa-
ção social e perspectivas de entrada no mercado do 
trabalho. A iniciativa se articula em núcleos implan-
tados em parceria com a iniciativa privada e a socie-
dade civil organizada, e oferece cursos de formação 
nas áreas artísticas (teatro, dança, música, circo e 
artes visuais), desenvolvimento de games, design, 
moda, idiomas e empreendedorismo. Constitui-se 
hoje como polo de formação pautada também pela 
economia criativa, buscando diminuir as diferenças 
sociais e geração de conhecimento.

O Museu de Arte do Rio – MAR está localizado na 
Região Portuária do Rio de Janeiro e tratar de eco-
nomia criativa é condição para avançar em questões 
ligadas ao território, desenvolvimento, inclusão so-
cial, preservação do patrimônio histórico e cultu-
ral da cidade e geração de renda. O MAR se ofere-
ce como um dos pontos articuladores da economia 
criativa do porto e contribui para o avanço dos seus 
preceitos ao executar programas como o Vizinhos 
do MAR, que tem como objetivo fomentar o envolvi-
mento e a participação da comunidade nas ações e 
atividades no museu, fortalecendo os vínculos com 
o território. Os Vizinhos são cadastrados e têm di-
reito à entrada gratuita, além de ações exclusivas e 
remuneradas, como o Ofícios e Saberes da Região, 
em que são mapeadas as atividades realizadas na re-
gião por artistas e artífices que passam a integrar o 
corpo de workshops oferecidos pela Escola do Olhar. 
Outra ação importante do Vizinhos do MAR aconte-
ce durante o MAR de Música (programa que oferece 
gratuitamente apresentações musicais nos pilotis), 
já que muitos artistas da região são convidados a se 
apresentar, além de todas as barracas de comidas e 
bebidas serem de moradores da região.  

O MAR também faz parte do Distrito Criativo do Por-
to, que reúne empreendedores ligados ao design, à 
arquitetura, à moda e às artes que se instalaram na 
região e buscam se articular em rede para produzir, 
divulgar e distribuir sua produção. É papel do MAR 
lançar holofotes ao que acontece na região portuá-
ria, incentivar, fomentar, promover discussões, gerar 

renda e desenvolvimento para os empreendedores 
que aqui estão. Além disso, uma das metas estabele-
cidas pelo Contrato de Gestão assinado entre a Pre-
feitura do Rio de Janeiro e o Instituto Odeon para a 
gestão do museu é a de contratação de profissionais 
da região para a composição do corpo técnico. Atu-
almente são 14 colaboradores diretos.

Em busca de reflexão e colaboração, a iniciativa do 
Instituto Besc em realizar o Fórum Internacional Eco-
nomia, Criatividade, Cultura e Arte – ECCA é um mar-
co para a ampliação do conceito de Economia Criativa 
e sua priorização na criação de políticas econômicas.

Nossa sociedade é marcada pelo avanço das tecno-
logias e do conhecimento e, neste contexto, cultura, 
arte e criatividade se tornam ativos econômicos im-
portantes, se constituindo como uma alternativa às 
antigas formas de relações econômicas fundamenta-
das nas indústrias tradicionais.
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A FILARMÔNICA DE MINAS
e seu impacto na Cadeia Produtiva

DE CULTURA

Orquestras são consideradas parte im-
portante da vida da comunidade já que 
têm grande impacto na melhora na 

qualidade de vida, levam maior orgulho para a 
comunidade, promovem o entendimento com ou-
tras culturas e contribuem para a educação e o 
desenvolvimento das crianças. Estudos mostram 
que nos países onde a cultura é incentivada e 
onde os cidadãos fazem questão de que ela faça 
parte de suas vidas cotidianas, a violência é me-
nor e a qualidade de vida é superior. 

Diomar Silveira
Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica
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Em fevereiro de 2008 nascia a Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais. É difícil para as 
pessoas imaginarem o trabalho que representa 
reunir 94 músicos, muitos deles de diferentes 
nacionalidades, e leva-los ao palco para tocar 
uma sinfonia com perfeição.
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Nos Estados Unidos a indústria cultural é responsável 
pela geração de mais de US$ 135 bilhões por ano e 
responde por mais de 4 milhões de empregos diretos. 
Avaliação recente feita em diversas cidades america-
nas mostram que eles consideram as orquestras sinfô-
nicas como a mais importante das artes performáticas 
e aquela que dá maior visibilidade para a comunidade. 
Dizem que quando os concertos acontecem, os negó-
cios acontecem, com enorme demanda por restauran-
tes, cafés e bares, táxis, estacionamentos etc. O país 
conta com cerca de 1800 orquestras, 985 delas asso-
ciadas à Liga das Orquestras Americanas. 

Em fevereiro de 2008 nascia a Orquestra Filarmô-
nica de Minas Gerais. É difícil para as pessoas ima-
ginarem o trabalho que representa reunir 94 mú-
sicos, muitos deles de diferentes nacionalidades, 
e leva-los ao palco para tocar uma sinfonia com 
perfeição. É preciso uma logística excepcional, 
uma retaguarda competente e experiente. Tudo 
isto só foi possível, no caso da Filarmônica, com a 
implementação de um modelo de gestão proposto 
pelo Estado de Minas por meio do Instituo Cultural 
Filarmônica, uma Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), instrumento que 
propicia administrar projetos públicos por meio de 
parcerias com a sociedade civil. Por esse mode-
lo, o Estado deixou de ser o executor para ser o 
fomentador de um projeto pactuado por todos os 
envolvidos com metas, indicadores de execução e 
monitoramento permanente. 

O Brasil tem cerca de 30 orquestras sinfônicas, com 

grandes dificuldades de orçamento e gestão. Um 
novo cenário nasceu em São Paulo, em 1999, com a 
mudança do modelo de gestão da Orquestra Sinfôni-
ca de São Paulo (OSESP) para Organização Social e 
com a inauguração de sua sede. 

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais buscou se-
guir seus passos e, em apenas 7 anos de existên-
cia, conseguiu extraordinários resultados. De 2008 
a 2014, o Tesouro Estadual investiu R$ 109 milhões 
(R$ 15,7 milhões/ano) na manutenção da orquestra 
(salários de músicos e técnicos, impostos e taxas). 
Toda a produção artística foi feita com aportes pri-
vados que, somados aos ganhos com bilheteria, pro-
porcionaram uma arrecadação de R$ 24 milhões (R$ 
3,5 milhões/ano). 

Com isto foi possível a realização de mais de 534 con-
certos para mais de 680 mil espectadores; 748 obras 
interpretadas; 87 turnês pelo interior do Estado de 
Minas, 38 turnês nacionais, 460 textos publicados, 6 
CDs gravados etc. Foram gerados 140 empregos di-
retos (músicos e staff da orquestra) e mais de 38 mil 
empregos indiretos (solistas, profissionais de comu-
nicação, marketing e produção). Toda esta renda ge-
rada se reverte em gastos com moradia, alimentação, 
transporte, lazer, saúde, educação, hospedagens/diá-
rias, passagens aéreas, impostos e taxas. 

Não é difícil, portanto, verificar o grande impacto 
econômico que a atividade orquestral gera e os re-
flexos positivos para a economia e para a cadeia pro-
dutiva da cultura.  
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Cristina Flória
Gestora e Produtora Cultural

PIŌ HÖIMANAZÉ
A Mulher Xavante
em sua Arte



Os A’uwê, como se autodenominam os Xa-
vante, são um povo guerreiro. Mantêm sua 
história na memória e com a palavra trans-

mitem de geração a geração seus conhecimentos an-
cestrais. Vieram do lugar onde começa o céu, da raiz 
do céu, onde o Sol nasce.

Detentores de conhecimento de transmissão oral, os 
mais velhos sabem que estão vivendo outros tempos, 
são o esteio e os últimos herdeiros de uma tradição 
que foi transmitida sem interferências e ameaças ex-
ternas, sem a presença do warazu2.

Somam aproximadamente 13 mil pessoas distribuí-
das em mais de 200 aldeias no estado do Mato Gros-
so, num ambiente de cerrado, no Centro-Oeste do 
Brasil. Falam a língua a’uwê da família linguística Jê, 
pertencente ao tronco linguístico Macro-Jê.

Piõ Höimanazé – A Mulher Xavante em sua Arte1, é um 
filme documentário realizado com as mulheres da al-
deia Etenhiritipá, localizada na Terra Indígena Pimen-
tel Barbosa, município de Canarana. Vivem ali cerca de 
300 pessoas distribuídas em 23 casas dispostas em 
semicírculo, voltadas para a Serra do Roncador.

1Termo na língua a’uwe para designar o estrangeiro, o que não pertence à cultura A’uwê.
2Filme documentário, com direção, roteiro e produção de Cristina Flória, Produção A 2.0 
Produções Artísticas e coprodução Sesc TV.

Piõ Höimanazé – A Mulher 
Xavante em sua Arte É um 
olhar entre os múltiplos 
ângulos de uma tradição. 
Fruto de um sonho, de uma 
amizade que foi se estreitando 
entre mim e a comunidade 
Xavante Etenhiritipá ao longo 
desses últimos 18 anos. 

Foto: Cristina Flória
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Vencedor, em 2009, do Prêmio Melhor Filme da Mos-
tra Viva Floresta Viva e Prêmio do Conselho Nacio-
nal de Cineclubes de Melhor Média Metragem, no III 
Festival de Cinema na Floresta, em Alta Floresta, no 
estado do Mato Grosso, vencedor também do Prêmio 
Melhor Filme do Júri Popular no I Festival do Filme 
Etnográfico do Recife, no estado de Pernambuco.

É um olhar entre os múltiplos ângulos de uma tradi-
ção. Fruto de um sonho, de uma amizade que foi se 
estreitando entre mim e a comunidade Xavante Ete-
nhiritipá ao longo desses últimos 18 anos. 

É um instrumento de salvaguarda do patrimônio 
cultural feminino das mulheres A’uwê da aldeia 
Etenhiritipá, que revela a riqueza de conhecimento 
que essas guerreiras mantêm há milhares de anos: 
seus segredos e a arte de viver, Höimanazé, que são 
transmitidos de geração a geração até os dias atu-
ais. Além de ser um acervo patrimonial, é uma janela 
para o conhecimento sobre o Outro, e contribui para 
elucidar o que o universo feminino indígena suscita 
dentro de nós para uma compreensão do que é ser 
humano, ser mulher.
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Fotos: Cristina Flória
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Jailson de Souza e Silva
Fundador e diretor do Observatório de Favelas

As centralidades das
P E R I F E R I A S
U R B A N A S



A cidade é o espaço de convivência das dife-
renças. Esse tipo de encontro torna possí-
vel a ampliação permanente do tempo e do 

espaço dos moradores. A mobilidade plena, por sua 
vez, é a reunião de formas plurais do sujeito experi-
mentar a cidade em suas diferentes possibilidades: 
física; socioeconômica; cultural/educacional; e sim-
bólica - o sentimento de pertencimento e vivência da 
totalidade do espaço e instituições públicas urbanas, 
para além dos interditos existentes.

A mobilidade plena para todos exige reconhecer a 
força social, política e estética das periferias. Esses 
territórios, densamente povoados e construídos a 
partir da ação de múltiplos indivíduos, possuem, para 
além das suas inegáveis demandas em termos de ser-
viços e equipamentos urbanos, características que os 
tornam profundamente potentes. Destaca-se o alto 
grau de inventividade presente nas práticas sociais 
locais: seja criando formas originais de garantir arru-
amento, acesso à água, energia e produtos necessá-
rios ao cotidiano; seja via a invenção de brincadeiras, 
práticas estéticas e formas de lazer que permitem 
uma forte socialização, manifestação das subjetivida-
des e expressão das demandas e questões cotidianas; 
seja através da criação de formas de convivência que 
tornam lugares públicos espaços de alta intensidade.

Essas características das periferias funcionam como 
uma resposta às formas dominantes de isolamento 
e individualização da vida urbana. Nos territórios 
periféticos, para além de seus inegáveis desafios e 
demandas, há um grau de convivência, solidarieda-
de, proximidade e formas de negociação da experi-
ência comum que o tornam complexo e com níveis 
de relacionamento social e produção coletiva bem 
acima da média urbana.

Nessa construção, as periferias afirmam novas for-
mas de se compreender a relação entre ordem x 
caos; cultura x arte; mobilidade x circulação; potên-
cia x carência; particularização x convivência plural. 
Elas criam experiências que podem ser centrais para 
a democratização da cidade, na superação das for-
mas de reprodução da desigualdade e das hierar-
quias socioterritoriais.

Nos territórios periféticos, para 
além de seus inegáveis desafios 
e demandas, há um grau de 
convivência, solidariedade, 
proximidade e formas de 
negociação da experiência comum 
que o tornam complexo e com 
níveis de relacionamento social e 
produção coletiva bem acima da 
média urbana.

Foto:Divulgação
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Envolta nas transformações vitais da socie-
dade contemporânea com toda a problemá-
tica existencial, as artes visuais caminham 

na linha do questionamento da sua própria eficácia 
como comunicação direta. A arte é um poder em si, 
é pura comunicação atrelada, às vezes, a interesses 
de endinheirados colecionadores pelo mundo todo. 
Valores exorbitantes para obras que no futuro não 
serão modernas, mas ineficazes produtos de uma so-
ciedade consumista vinculada a modismos tão pas-
sageiros que se diluem como flocos de neve. O que 
realmente permanecerá da arte contemporânea no 
futuro? Seguramente pouca coisa representativa no 
emaranhado de propostas vagas que se sobressaem 
na mídia em geral. A filtragem da história é radical, 
implacável, o tempo consolida os verdadeiros valo-
res. A força da arte permanece como uma referência 
que define as linguagens inovadoras possibilitando 
reflexões e confrontos.

O olhar, a análise de uma obra de arte ou do panora-
ma artístico muda com o passar do tempo. As rela-
ções culturais, as transformações da sociedade como 
um todo, o avanço tecnológico além de uma variada 
gama de circunstâncias influenciam a sensibilidade 
humana atingindo tanto o artista como o apreciador. 
As ilimitadas possibilidades da criação artística per-
mite vislumbrar a dinâmica do comportamento hu-
mano na sua complexa formação. A cada época uma 
multifacetada realidade a envolver os pensamentos e 
os desafios advindos de momentos cruciais, opções 
e caminhos a serem percorridos sempre na direção 
do desconhecido.

A aventura da arte se restringe na comunicação pura 
do encontro da alma com o ritmo inovador das elu-
cubrações plásticas que germinam em propostas 
nem sempre revolucionárias, mas conectadas com a 
vibração lúdica da vida.

José Henrique Fabre Rolim
Presidente da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA)

Transparências da

A R T E
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No âmago das questões marcantes da diversidade 
criativa percebe-se que as influências contribuem 
para a busca de novas perspectivas refletindo a di-
nâmica essencial das transformações enfocando lin-
guagens e posicionamentos estéticos. A complexida-
de comportamental humana se define na produção 
artística em suas incursões tanto sutis como impac-
tantes no fluxo de uma sensibilidade mais coesa com 
concepções arrojadas.

O verdadeiro artista na sua ânsia criativa transforma 
ideias em resultados concretos, obras a estimularem 
outros desafios, um circuito intenso de renovação 
e devaneios sem fim. Admirar uma obra de arte é ir 
além do objeto em si, é viajar na imaginação criando 
vínculos com outras dimensões, é questionar concei-
tos, comparar e perceber as sutilezas da linguagem, 
confrontar técnica, perscrutar os caminhos percorri-
dos, o projeto criativo, vencer barreiras e dimensio-
nar novas perspectivas.

A arte permite leituras das mais diversificadas, é sem-
pre aberta a inusitadas interpretações: do lúdico ao 
conceitual, do inusitado ao estabelecido como parâ-
metro, do inconsciente ao frescor poético de um ins-
tante único, da nostalgia de um passado tão recente 
como remoto ao choque das mutações radicais e glo-
bais, das ilusões passageiras às certezas nem sempre 
absolutas. A arte em essência não se define, se sente 
na alma, uma paixão criativa que transmite pura emo-
ção com a agilidade do pensamento, almejando per-
feição dos resultados com acúmulo de experiências.

O olhar, a análise de uma obra de 
arte ou do panorama artístico muda 
com o passar do tempo. As relações 
culturais, as transformações da 
sociedade como um todo, o avanço 
tecnológico além de uma variada 
gama de circunstâncias influenciam 
a sensibilidade humana atingindo 
tanto o artista como o apreciador. 

Foto:Divulgação

35

 Rio de Janeiro | Novembro | 2015



O conceito geral da ilustração é compor uma imagem que represente de forma dinâ-
mica a diversidade e a pluralidade da economia criativa. A imagem central representa 
uma árvore e ao mesmo tempo um espelho: vemos, integramos e ao mesmo tempo 
produzimos saberes e ideias. 

A cor verde amarelo e as chitas foram utilizadas para representar a identidade brasilei-
ra (cor da bandeira, tecidos brasileiros).

Rita Soliéri Brandt
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Moacyr Avelino Alves Junior
Presidente da ACIGAMES

BRASIL: 
um mercado sempre em desenvolvimento

e sem incentivos para o setor de

G A M E S
e ECONOMIA CRIATIVA
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Todos falam do Brasil e seu potencial para 
a economia criativa. Em pouco tempo nun-
ca se falou tanto em “empreendedorismo” 

como hoje e, claro, para um dos setores que é um dos 
mais promissores no mundo: o setor de games. Po-
rém, o que realmente estamos fazendo para desen-
volver esse mercado no nosso país? É, de certa for-
ma, interessante e frustrante como nos falta políticas 
públicas de incentivo no ramo dos jogos digitais.

É incrível ver como as pessoas reagem ao ver uma 
matéria sobre a área de games. É sempre a mesma 
expressão “nossa, como cresce esse setor” ou “como 
esse evento está lotado” etc etc.

E de fato isso está acontecendo no Brasil. Hoje, não 
com a aceleração que tivemos em 2012 – quando o 
setor praticamente cresceu 35% em um ano –, mas 
em 2015 ele cresceu praticamente só mais 2% com-
parado com os últimos anos.

E aqui no Brasil se o governo não 
atrapalhasse já seria o suficiente, 
mas infelizmente isso não acontece. 
Além da alta carga tributária nos 
games (72%) ainda temos os altos 
encargos da folha trabalhista, 
acabando completamente com a 
vontade de qualquer empresa de 
fora abrir seu escritório aqui.

 Rio de Janeiro | Novembro | 2015
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Mas na verdade o que mais impressiona é como esta-
mos atrasados na área de incentivos para esse setor, 
para não dizer completamente parados. Se compa-
rarmos às políticas públicas de outros países, então, 
chega a ser gritante o atraso. Veja por exemplo:

Na França e no Canadá os projetos envol-
vendo games têm um financiamento de 
70% vindos do governo e o resultado disso 
é que das 12 maiores empresas de games 
do mundo, oito já estão com suas bases 
instaladas no Canadá.

Na Coreia do Sul se você prova que traba-
lha com games é dispensado do serviço mi-
litar obrigatório.

Em alguns países do norte da Europa se 
você abre uma empresa de games é isento 
do pagamento de impostos.
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E aqui no Brasil se o governo não atrapalhasse já 
seria o suficiente, mas infelizmente isso não aconte-
ce. Além da alta carga tributária nos games (72%) 
ainda temos os altos encargos da folha trabalhista, 
acabando completamente com a vontade de qual-
quer empresa de fora abrir seu escritório aqui. De 
todos os que eu vi abrir ao longo de 4 anos, 95% 
fecharam suas portas e agora no ano de 2015, com 
a crise, foi ainda pior.

Ao longo desse período, diversas fo-
ram as tentativas, como associação 
à ACIGAMES (Associação Comercial, 
Industrial e Cultural dos jogos ele-
trônicos do Brasil) que teve a partici-
pação em diversos planos do Governo 
como:
� Plano Brasil Maior
� Plano Brasil Criativo

Fizemos uma audiência pública para o 
setor que ocorreu na Câmara dos Deputados, en-
tre vários outros fóruns promovidos pela associa-
ção como o Fórum Internacional do Comércio de 
Games no Brasil.

E mesmo com todos esses esforços e com a incrível 
receptividade da população, na esfera política nada 
aconteceu e continuamos atrasados anos diante de 
outros países. Tivemos até o famoso caso em que a 
nossa ex-ministra da Cultura Marta Suplicy disse pu-
blicamente que “games não eram cultura” gerando 
uma grande revolta no meio acadêmico e popular.

Ninguém tem dúvida do potencial do Brasil nesse se-
tor, basta ver nesse ano que 12.000 ingressos 

foram vendidos em horas para ver o even-
to de E-Sports, que foi a Liga Brasileira de 
“League of Legends”. Acredito que o único 
lugar onde realmente deve-se acordar para 
ajudar a colocar nosso país de vez neste 

mapa da economia criativa no mundo 
é o governo. Ou criamos políticas 
de incentivo para o setor agora, 
ou novamente passaremos déca-
das de atraso.

O ECCA sabe bem desse potencial e por isso que es-
tamos nele, porque acreditamos que podemos fazer 
a diferença, mesmo com todas as dificuldades políti-
cas e econômicas que estamos passando hoje.

Foto: Priscila Castro
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Kiko Sobrino 
Designer, artista plástico, arquiteto e idealizador do espaço Lab & Factory

LAB & FACTORY:
interatividade e  conhecimento

O Lab & Factory acompanha o 
dinamismo de São Paulo, que, 
como toda cidade cosmopolita, 
é influenciada por culturas de 
diversas partes do mundo, o que 
acaba modificando também o seu 
próprio ambiente. 
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O Lab & Factory une arte, design, arquite-
tura, gastronomia e também conhecimen-
to. Durante a 4ª edição do festival urba-

no DW! Design Weekend, ocorrido entre 12 e 16 de 
agosto em São Paulo, recebemos no espaço pelo 
terceiro ano consecutivo uma maratona de pales-
tras com conteúdo de alto nível. Como acontece em 
outros países, o DW! tem o objetivo de promover a 
cultura do design, suas conexões e inclusão social, 
negócios e inovação tecnológica colaborando com 
a evolução da cultura criativa do mundo.

Ao todo foram 11 palestrantes que de forma inte-
rativa mostraram seu conhecimento sobre o design 
em todas as suas formas: arquitetura, fotografia, 
moda, produto, lifestyle com o intuito de levantar a 

discussão em torno do que é design e de aumentar 
a percepção do olhar para o segmento. Participa-
ram desse desafio, o consultor de design Marcello 
Maksoud; o Creative Director ACDI branding André 
Cruz; Vitor Hugo Jacob que falou sobre a contribui-
ção das impressões em 3D na medicina moderna. 
Já o presidente da MaxCasa, José Paim, falou sobre 
os inovadores empreendimentos residenciais Ma-
xHaus, que pregam a evolução do morar.

A editora de conteúdo de moda Jussara Romão, 
a idealizadora do blog Casa de Valentina, Lucila 
Zahran Turqueto, e o renomado fotógrafo de design 
Tuca Reinés, também lotaram suas apresentações. 
Marcaram presença ainda profissionais da Escola 
São Paulo e Faap. 
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Concluindo a programação, o Istituto Europeo di 
Design – IED SP realizou um workshop de moulage 
e concluí com uma live performance no vestido da 
modelo Flávia Lucini, explorando as possibilidades 
da roupa como suporte criativo.

O Lab & Factory acompanha o dinamismo de São 
Paulo, que, como toda cidade cosmopolita, é influen-
ciada por culturas de diversas partes do mundo, o 
que acaba modificando também o seu próprio am-
biente. Foi criado para ser um polo cultural, um la-
boratório criativo e uma fábrica de ideias, visando 
fomentar a troca de experiências para inspirar aque-
les que compartilham da mesma vontade de inovar e 
agregar de alguma maneira ao espaço em que vivem. 

Eu o defino como um hardware criativo na cidade de 
São Paulo, uma startup real que transcende o plano 
virtual fazendo com que seus visitantes conectem-
-se e interajam em prol da cultura brasileira.

45

 Rio de Janeiro | Novembro | 2015



Victor Falasca Megido 
Diretor Geral do IED Brasil

Carta para a

ECCA
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Nós olhamos para o futuro com os olhos 
da educação. Esse modo de ver o mundo 
exige alcançar os horizontes mais longín-

quos, refletindo sobre as estradas e o destino final de 
nossa caminhada. E também exige olhar cada passo, 
com cautela, percebendo o entorno e cuidando de 
cada pegada que deixamos. Educar é olhar para o 
céu e olhar para o chão.

A partir do imenso potencial transformador e 
da enorme responsabilidade que a atividade 
de educar carrega em si, o Istituto Europeo di 
Design - IED comemora dez anos no Brasil em 
2015, com duas sedes – em São Paulo, no char-
moso bairro de Higienópolis, e no Rio de janeiro, 
no esplêndido local que já abrigou o Cassino da 
Urca e a TV Tupi. 

O IED também está prestes a completar 50 anos no 
mundo. “Nesse fomento à cultura do Design, nosso 
desejo é construir uma escola que permita a nossos 
jovens, sem nenhuma discriminação, ter acesso ao 

patrimônio que nos foi transmitido por nossa cultura 
e por nossa tradição e, ao mesmo tempo, que seja 
capaz de promover as condições para que esses jo-
vens correspondam às aspirações e às necessidades 
da sociedade de hoje e do amanhã.” A visão de nos-
so fundador Francesco Morelli, professada em 1966, 
mostra-se não apenas atual, mas também parece ter 
sido dita hoje, com a consciência da importância de 
combinar tradição e inovação.

Portanto, neste momento histórico, refletimos sobre 
o futuro da educação e nosso papel na sua cons-
trução, como instituição de ensino superior e como 
coletivo formado por educadores, pesquisadores, 
técnicos, estudantes e profissionais das mais várias 
áreas da Economia da Criatividade.

Apoiar o importante trabalho da ECCAP está em per-
feita sintonia com esse propósito. Nossa contribui-
ção está na educação de qualidade que estimula a 
inserção no mercado de trabalho de um jovem de-
signer apto a sonhar e desenhar um mundo melhor. 

O jovem que desperta para o 
design desperta para o grande 
desafio de trabalhar com a 
necessidade, a mãe da invenção. 
Ensinamos que a necessidade é 
aliada e não inimiga do futuro.
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matemático francês Marquês de Condorcet, iluminis-
ta e grande promotor da ideia de um futuro melhor e 
possível. No IED, ensinamos a lidar com a crise. No 
lugar do medo, oferecemos a aos jovens referências 
e um novo modo de olhar. 

Do mero ponto de vista químico, ao lançar uma mas-
sa de açúcar em estado de fusão ao encontro de um 
vasilhame, temos monofilamento múltiplo sacarídeo. 
Dito assim, parece sem graça. Este nome técnico não 
é capaz de exprimir toda doçura e poesia do algo-
dão-doce. O açúcar ganha cores e logo se transfor-
ma em vida, trazendo alegria. 

Em resumo, o modo de olhar as coisas é determinan-
te. Até a doçura pode ser vista de formas diferentes. 
Tudo depende de como cada jovem observará a vida 
e o futuro! 

Com esta participação, compartilhamos a nossa vi-
são otimista e comprometida de futuro que pauta 
nossa atuação dentro e fora das salas de aulas. 

Foto: Flora Ribeiro

Um jovem otimista com o futuro... Responsável com o 
planeta. Sem medo e consciente dos obstáculos que 
virão. Cheio de curiosidade e paixão. “O fogo se ali-
menta de obstáculos”, disse o romano Marco Auré-
lio. “Mantenha-se sempre com fome”, desafiou Steve 
Jobs aos alunos da Stanford pouco antes de morrer. 
Os romanos declaravam que a sofisticação nasce da 
fome. Ovídio tem como uma de suas máximas que a 
dificuldade desperta o gênio. 

O jovem que desperta para o design desperta para 
o grande desafio de trabalhar com a necessidade, 
a mãe da invenção. Ensinamos que a necessidade 
é aliada e não inimiga do futuro. Os tempos mudam 
com muita velocidade. Três exabytes é tudo o que 
a humanidade conseguia armazenar em 1986. Hoje 
produzimos quase o dobro disso em dois dias. O de-
signer trabalha com as necessidades e se dedica a 
tornar a vida melhor para o ser humano. 

“Toda a crise é necessária na marcha gradual em 
direção ao aperfeiçoamento”, professou o filósofo e 

Neste momento histórico, 
refletimos sobre o futuro da 
educação e nosso papel na sua 
construção, como instituição de 
ensino superior e como coletivo 
formado por educadores, 
pesquisadores, técnicos, 
estudantes e profissionais das 
mais várias áreas da Economia 
da Criatividade.
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Instituto Besc de Humanidades e Economia

ECONOMIA
C R I AT I VA :
um mercado em franco

CRESCIMENTO

Desde o início dos anos 1990, países em 
estágio pós-industrial, como a Inglaterra, 
começaram a identificar e mapear setores 

da economia que não se enquadravam nos mode-
los típicos de produção capitalista. Esses setores 
substituíram a economia com foco na produção de 
massa da fase industrial, para a produção com ca-
pital de base intelectual, verificada no estágio de 
pós-industrialização. 

O momento também coincidia com uma profunda 
mudança nos valores sociais e culturais acionada 
pelas novas tecnologias. O Reino Unido tornou-se 
exemplo para o mundo em 1997, ao mapear em sua 
economia o que se convencionou chamar de indús-
trias criativas. Entre elas, estãoa música, o lazer, o 
design de moda, software, artes performáticas, TV e 
rádio e mercado de artes.

Para a Unctad – Conferência das Nações Unidas so-
bre Comércio e Desenvolvimento – as indústrias cria-
tivas são aquelas que necessitam de engenhosidade, 
habilidade e talento com potencial para a geração de 
riquezas. Em outras palavras, trata-se de direcionar 
as artes criativas, com base no talento individual, 
para as indústrias culturais em escala de massa.

Com a crise financeira mundial, em 2008, as indús-
trias criativas continuaram sendo foco de interes-
se dos países. Quando se observou que produtos e 
serviços criativos foram menos abalados pela que-
da generalizada entre todos os setores do comér-
cio global. Entre 2002 e 2008, esses bens tiveram 
crescimento de 14% em média. Em 2008, 43% do 
comércio global de produtos e serviços criativos fo-
ram originados de exportações de países do hemis-
fério Sul para o mundo.
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Esse cenário de crescimento também pode ser visto 
no Brasil. Segundo dados do Mapeamento da Indús-
tria Criativa no Brasil, feito pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em dezem-
bro de 2014, a estimativa é que a indústria criativa 
brasileira gere um Produto Interno Bruto (PIB) em 
torno de R$ 126 bilhões, o que corresponde a 2,6% 
do total produzido no país, no ano passado. Em 2004, 
o índice era de 2,1%. No espaço de dez anos, o PIB 
total da indústria criativa cresceu 69,8%, enquanto, 
em igual período, o PIB brasileiro aumentou 36,4%.

Apenas esses dados já seriam suficientes para des-
tacar a relevância que a economia criativa passa a 
ter para os países em desenvolvimento, como o Bra-

sil. Há pelo menos 10 anos o assunto vem ganhan-
do cada vez mais importância. Até que, em 2012, a 
economia criativa foi institucionalizada com a cria-
ção da Secretaria de Economia Criativa pelo Minis-
tério da Cultura.

Para o governo brasileiro, a riqueza da diversidade 
cultural deste país de dimensões continentais é ca-
paz de sustentar o crescimento da economia cria-
tiva, que por sua vez é entendida como importante 
mecanismo de inclusão social. Mas como se vê, o 
modelo original de economia criativa dos países 
pós-industrializados, terá que passar por grandes 
adaptações em nações como o Brasil, onde muitas 
regiões sequer passaram pela fase industrial.

Ilustração: Freepik.com
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