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ResumoResumoResumoResumo    

    

A percepção crescente da existência e valorização de iniciativas de promoção de 

ambientes que concentram fatores de estímulo à inovação produtiva, cooperativa 

e criativa enseja a discussão deste trabalho. Apresenta-se o contexto atual do Rio 

de Janeiro e o histórico do conceito da economia criativa, visando assim 

contribuir com a análise dos processos de desenvolvimento de regiões e 

comunidades, com foco nas redes, na cooperação, no capital social e na 

valorização dos aspectos culturais locais. A revalorização da esfera local como revalorização da esfera local como revalorização da esfera local como revalorização da esfera local como 

foco de ação para implementação de foco de ação para implementação de foco de ação para implementação de foco de ação para implementação de instituições e instituições e instituições e instituições e políticaspolíticaspolíticaspolíticas é a estratégia 

apresentada para um processo de desenvolvimento e observação de novos 

ambientes produtivos, de inovação e criativos que tenham real impacto sobre a 

qualidade de vida e o desenvolvimento cultural, social e econômico de uma 

região. 
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Contexto do Rio de JaneiroContexto do Rio de JaneiroContexto do Rio de JaneiroContexto do Rio de Janeiro    

O Brasil vem ganhando notoriedade internacional crescente por inúmeras razões, 

dentre as quais se destaca o fato de ter sido escolhido para sediar uma sequência 

de megaeventos esportivos mundiais em detrimento de outros países centrais. 

Tais adventos, em parte, respondem pela conjuntura econômica extremamente 

favorável à nação, em que pese o fato de que o país passou praticamente imune à 

crise dos mercados globais de 2008 devido à solidez de suas instituições 

financeiras e à continuidade do crescimento do mercado interno, e vem 

enfrentando a nova crise instaurada na Europa, em 2012, na esperança de 

responder de modo igualmente satisfatório. De todo, o país conquistou e 

reforçou uma posição global de destaque entre outros mercados do seu porte. 

Adicionalmente, as recentes descobertas de extensos campos de petróleo na 

camada de pré-sal da costa brasileira situaram o Brasil como o quinto maior 

detentor de reservas provadas no mundo, agregando valor ao desenvolvimento e 

estabilidade do país. 

É neste mesmo contexto que se observa também a emergência da economia 

criativa no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, considerada por 

muitos como a capital cultural nacional ou mesmo como lócus criativo 

internacional da pós-modernidade.  

Ao apontar as atividades estruturadas no talento e nas habilidades individuais 

que contemplam conteúdo criativo e valor econômico, as indústrias criativas 

respondem por um vetor de desenvolvimento que engloba a criação, produção e 

distribuição de produtos e serviços criativos, imputando valor agregado inovador 

ao ativo intelectual. 

Além disso, a diversidade étnica da cultura brasileira soma-se à fragmentação 

fugaz da produção cultural universal que se transforma e se comunica em tempo 
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real, fazendo com que as indústrias criativas se organizem fora de uma linha de 

montagem fordista, configurando um sistema em que “cada produto é um 

protótipo, único e insubstituível”.  Assim, as “indústrias criativas não só 

contribuem com o PIB de seus países e com um diálogo interno de muitas vozes, 

como também exportam seus produtos e seus modos de vida” (DIEGUES, 2010). 

A indústria criativa já é considerada a terceira maior indústria do mundo, 

superada apenas pelas indústrias do petróleo e a armamentista, destacando-se 

destas também pelo fato de seu principal insumo será a criatividade. 

No Brasil, o setor movimenta mais de R$ 735 bilhões anualmente – 

correspondendo a 18% do PIB nacional, segundo estimativa da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2012) que se valeu apenas de 

dados formais do número de empregados e respectiva remuneração dos setores 

do Núcleo1, Atividades Relacionadas2 e de Apoio3 associadas ao setor criativo 

nacional. Segunda dados da UNCTAD (2010), Essa estimativa coloca o Brasil em 

quinto lugar dentre os países mais produtores de criatividade do mundo, ficando 

a frente da Itália, Espanha e Holanda. 

No entanto, convém salientar que tais dados não dão conta da real dimensão e 

importância da circulação doméstica de produtos e serviços criativos, dado o alto 

grau de informalidade da economia brasileira, ainda que, em relação ao mercado 

de trabalho total, a informalidade seja menor no mercado de trabalho cultural, 

conforme dados históricos, apresentado a seguir, que apontam que a 

                                                        

1 Como sendo as atividades que têm a criatividade como parte principal do processo produtivo. 

(FIRJAN, 2012) 
2 Os segmentos de provisão direta de produtos e serviços ao núcleo e compostos, em grande parte, 

por indústrias e empresas de serviços e fornecedoras de materiais e elementos fundamentais para o 

funcionamento do núcleo. (FIRJAN, 2012) 
3 Atividades que englobam provisão de produtos e serviços de forma indireta. (FIRJAN, 2012) 
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informalidade do setor varia de 38 a 55%, dependendo dos parâmetros adotados. 

(SILVIA, 2007) 

Tabela 1. Dados históricos de informalidade nas atividades culturais.Tabela 1. Dados históricos de informalidade nas atividades culturais.Tabela 1. Dados históricos de informalidade nas atividades culturais.Tabela 1. Dados históricos de informalidade nas atividades culturais.    

INFORMALIDADE NAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS NO BRASILINFORMALIDADE NAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS NO BRASILINFORMALIDADE NAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS NO BRASILINFORMALIDADE NAS ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS NO BRASIL    

 1992199219921992    1993199319931993    1995199519951995    1996199619961996    1997199719971997    1998199819981998    1999199919991999    2001200120012001    

Informalidade no 

mercado de trabalho 

cultural 

31,9 32,8 33,9 34,7 34,4 35,2 35,2 38,7 

Informalidade no 

mercado de trabalho 

cultural, sem educação* 

49,1 48,6 50,9 52,3 51,4 53,8 53,6 55,5 

Fonte: IBGE/Microdados da Pnad, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2001. 

* O setor da educação é mais formalizado, mas têm segmentos envolvidos que 

terminam por gerar distorções. 

Feita tal ressalva, observa-se que, no estado do Rio de Janeiro, a cadeia produtiva 

da indústria representa pelo menos R$ 76,3 bilhões, empregando mais de 96 mil 

pessoas no núcleo criativo, e um total de 973 mil pessoas nas atividades criativas 

somadas também às relacionadas e às de apoio. Tais dados dão relevo ao Estado 

fluminense, ficando atrás de São Paulo no hanking nacional de profissionais que 

têm a criatividade como a ferramenta principal laboral, mas a frente deste estado 

e demais entes federativo quanto à remuneração do trabalhador criativo nacional, 

fato que evidencia a qualidade da dinâmica de crescimento do setor no RJ. 

(FIRJAN, 2012) 

Tais dados reforçam a tese de que o desenvolvimento de setores criativos é peça 

fundamental no processo regional e urbano de incentivo e criação de força de 
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trabalho qualificada e de produtos de valor agregado (WYSZONMIRSKI, 2004); 

vetores estes tão repetidamente abordados, nos últimos anos, nas agendas 

governamentais e empresariais no país. 

 

Histórico do conceito das indústrias criativasHistórico do conceito das indústrias criativasHistórico do conceito das indústrias criativasHistórico do conceito das indústrias criativas    

O século passado foi marcado por profundas mudanças nos campos políticos, 

sociais, culturais e tecnológicos cujos efeitos seguem nos tempos 

contemporâneos. Uma das transformações projeta-se sob os efeitos da chamada 

desmaterialização dos processos produtivos que passaram a incorporar com mais 

vigor a informação, o conhecimento e a criatividade na produção de bens e 

serviços. 

A supremacia dos conteúdos imateriais, simbólicos e intangíveis nas relações 

sociais dá substância à economia do conhecimento, trazendo implicações para a 

sociedade da informação e revelando um bom cenário para possibilidades 

criativas em que a cultura se insere estrategicamente, especialmente quando se 

busca emoção e entretenimento. 

Da economia da arte à economia da cultura, do lazer, do entretenimento e, mais 

recentemente, à economia da experiência, o conceito de indústrias criativas surge 

associado às abordagens que identificam seu potencial de geração de riqueza, 

trabalho, emprego, produção de uma diversidade de bens e serviços inovadores. 

(ZARDO; MELLO, 2010). 

A pesquisadora Ana Clara Fonseca Reis advoga que, efetivamente, a economia 

criativa apresenta partes de conceitos que se fundem configurando um conceito 

único: da economia da experiência, detém a originalidade; dos processos 

colaborativos utiliza os aspectos intangíveis na geração de valor, fortemente 
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ancorada na cultura e em sua diversidade; da economia do conhecimento, 

partilha-se o foco no trinômio tecnologia / força de trabalho capacitada / 

geração de direitos de propriedade intelectual; da economia da cultura, o novo 

termo propõe a valorização da autenticidade e do intangível cultural (REIS, 2008).   

Assim, a UNCTAD (2010) atesta que a “economia criativa engloba a criatividade, 

cultura, economia e tecnologia em um mundo contemporâneo dominado por 

imagens, sons, textos e símbolos e é considerado como um dos setores mais 

dinâmicos da nova economia mundial”. 

A nova perspectiva é trabalhar uma Indústria Criativa que utilize a cultura local 

como norteadora em uma realidade de grandes modificações, como aponta Lopes 

(1998), “geradas pelos inúmeros avanços tecnológicos que identificamos de 

forma genérica como globalização, que introduziram novas forças criando um 

ambiente de grande insegurança nas estruturas sociais básicas, com reflexos 

desorientadores na formação cultural e de identidade”. 

A novidade reside no reconhecimento que o contexto 

formado pela convergência de tecnologias, globalização e 

insatisfação com o atual quadro socioeconômico mundial 

atribui à criatividade o papel de motivar e embasar novos 

modelos de negócios, processos organizacionais e 

institucionais e relações que galvanizam um novo modelo. 

(REIS, 2008, p. 23). 

 

Neste sentido, pode-se afirmar que a economia criativa é um conceito emergente 

em nível mundial devido ao potencial crescente dessas cadeias produtivas para o 

desenvolvimento econômico e social, que inclui as atividades que têm origem na 

criatividade, no talento e nas habilidades individuais, e na geração de renda e 

trabalho através da criação e exploração de propriedade intelectual. 
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Assim, a identidade e a cultura locais estão sendo tomadas como ferramentas 

preciosas no processo de dinamização de ações estratégicas em âmbito político, 

cultural, econômico e social. Diversos pensadores vêm tratando do resgate das 

questões locais, quando o lugar retoma o sentido de vínculo paradoxalmente 

entendido como antítese da globalização. 

Em resposta à desmaterialização que se criou para dar mais 

leveza e mobilidade ao capital, a perspectiva cultural acaba 

fazendo com que os lugares diferenciados e únicos 

funcionem como âncora de referência para a própria 

produção de valores de mercado. (CARSALADE, 2006)  

 

Portanto, o que se coloca como uma das questões centrais na discussão sobre a 

estratégia de um processo de desenvolvimento e identificação de novas 

oportunidades criativas é a revalorização da esfera local como foco de ação para 

implantação de instituições e políticas que tenham real impacto sobre a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma região. 

Um dos papéis da cultura neste contexto é a integração social, que rompe as 

distâncias entre os grupos sociais através do “fomento da criatividade, do resgate 

da autoestima da população, do resgate dos valores tradicionais e, através deles, 

da identidade sociocultural”. (VETRALE, 2000) 

Segundo Werthein (2003), a cultura pode ser considerada como um estímulo ao 

capital social de uma comunidade por fomentar: 

“o sentimento de pertencimento a um projeto coletivo, a 

participação, a promoção de atitudes que favoreçam a paz e 

o desenvolvimento sustentado, o respeito a direitos, enfim, a 

capacidade da pessoa humana e das comunidades de 

regerem o seu destino”. 

 

Torna-se central para a criação deste ambiente o chamado “espírito 

empreendedor” dos agentes sociais, dos governos e das organizações existentes. 
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Tais agentes devem ser protagonistas no desenvolvimento de projetos que 

dialoguem com as raízes culturais locais, e que gerem, além do sentimento de 

pertencimento, a possibilidade de retomar ou de ousar na criação de diferentes 

padrões de confiança, de cooperação e interação social, de modo a oportunizar 

dinâmicas econômicas reais e, possivelmente, mais democráticas. (ZARDO; 

MELLO, 2010) 

 

Redes e cooperaçãoRedes e cooperaçãoRedes e cooperaçãoRedes e cooperação    

A supremacia dos conteúdos imateriais oportunizada pela revolução tecnológica 

no campo da comunicação ganha ainda mais relevo na sociedade da informação 

quando da conformação das redes de interação pessoal e institucional tal como 

são vivenciadas nos dias atuais.    

Enquanto estruturas abertas e distribuídas ilimitadamente, as redes conectam 

novos nodos/cruzamentos ao passo que oportunizam a interação mútua em seu 

interior, desde que compartilhem códigos comunicacionais – perfis, valores, 

objetivos etc. Assim, uma estrutura social com base em redes é um sistema 

aberto altamente dinâmico suscetível de inovação. 

Notadamente, a disposição organizacional em redes se releva como meio 

apropriado para a economia capitalista baseada na inovação, globalização e 

concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores e empresas 

voltadas para flexibilidade e adaptabilidade; para uma cultura de desconstrução e 

reconstrução contínuas; para uma política destinada ao processamento 

instantâneo de novos valores e humores públicos; e para uma organização social 

que vise a suplantação do espaço e invalidação do tempo. (CASTELLS, 2000)    
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A nova morfologia social da sociedade em redes, e difusão de sua lógica e 

natureza modificam de forma substancial a operacionalização e os resultados dos 

processos produtivos, de experimentação, poder e cultura. Embora a forma de 

organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo 

paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para expansão 

penetrante em toda estrutura social. (ZARDO, 2006). 

Cocco, Galvão e Silva (2003) advoga que novas formas de cooperação – criativa e 

produtiva - se afirmam nos ambientes de redes, ou seja: 

“quanto mais você aumenta a parte de trabalho de caráter 

criativo (...) mais você precisa de um meio social complexo, 

rico, produtor de encontros de caráter aleatório e que exige 

um contato direto entre os indivíduos.” (LÉVY apud COCCO; 

GALVÃO; SILVA, 2003, p.100). 

 

Neste contexto, as redes vêm realmente se mostrando como um dos mecanismos 

em torno dos quais comunidades têm se organizado para conviver, trocar – 

informações, mercadorias e impressões – e produzir. 

Adicionalmente, tem-se que o estudo do funcionamento de diferentes modos 

associativos, organizados ou não, de sua identidade cultural e modos de 

expressão (ou seja, de sua comunicação/informação), bem como de suas formas 

de mobilização/desmobilização e participação (explícitas ou implícitas, eficazes 

ou não, em nível individual ou grupal) pode contribuir para estimular a reflexão e 

a busca de novos caminhos e metodologias de aplicação para aqueles que 

trabalham com inovação, criatividade e cultura. (ZARDO, 2006) 

Nesse sentido, os mecanismos de cooperação e colaboração vivenciados nas 

redes, tanto físicas como virtuais, são centrais vis-à-vis paradoxalmente 

vivermos “(...) em uma época em que o individualismo é maior do que jamais foi e 
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´novas ferramentas´, como a Internet, permitem que a cooperação alcance 

patamares nunca antes observados” (BAUMAN, 2004).  

Endossando tal posicionamento, Bauman (2004, p.82) defende ainda que “a 

realização mais importante da proximidade virtual parece ser a separação entre a 

comunicação e o relacionamento”. Diferentemente da antiquada proximidade 

topográfica, ela não exige laços estabelecidos de antemão nem resulta 

necessariamente em seu estabelecimento. ‘Estar conectado’ é menos custoso do 

que ‘estar engajado’ – mas também consideravelmente menos produtivo em 

termos de construção e manutenção de vínculos. (ZARDO, 2006) 

Ditas redes tecem tramas cujos enlaces trazem questões relevantes ao mundo do 

trabalho; à concepção de produtos e serviços inovadores, à idealização de loci, 

físicos ou virtuais, que incitam a criatividade e inovação; à modelagem e 

implementação de políticas públicas no campo da geração de empreendimentos 

culturais criativos; etc. 

    

Desdobramentos Desdobramentos Desdobramentos Desdobramentos temáticostemáticostemáticostemáticos    

A discussão apresentada surge da percepção crescente da existência e 

valorização de iniciativas de promoção de ambientes que concentram fatores de 

estímulo à inovação produtiva e criativa. Ditos ambientes têm se tornado cada 

vez mais importantes nos processos de desenvolvimento socioeconômico de 

regiões e comunidades com foco principal na cooperação, no capital social e na 

valorização dos aspectos culturais locais. 

A identidade e a cultura locais estão sendo tomadas como ferramentas preciosas 

no processo de dinamização de ações estratégicas locais em âmbito político, 

cultural, econômico e social. 
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Diversos pensadores vêem tratando do resgate das questões locais, quando o 

lugar se coloca como vínculo irreversível no contexto da globalização. Neste 

sentido, espaços criativos acabam sendo vitrines expostas nas plataformas de 

comunicação mundiais como ícones a serem perseguidos e replicados por serem 

convidativos à sociabilidade, à cognição coletiva geradora de novos produtos, 

serviços e negócios e promotores de novos vetores de desenvolvimento em meio 

à aparente estagnação dos modelos tradicionalmente implementados. 

Tal assertiva se coloca como ponto fundamental da discussão apresentada e tem 

certa consonância em Carsalade, para quem 

“em resposta à desmaterialização que se criou para dar mais 

leveza e mobilidade ao capital, a perspectiva cultural acaba 

fazendo com que os lugares diferenciados e únicos 

funcionem como âncora de referência para a própria 

produção de valores de mercado”. (CARSALADE, 2006)  

 

Neste contexto, Florida discute sobre como a economia criativa está fazendo com 

que o lugar onde se vive seja a decisão mais importante da vida de muitas 

pessoas nos tempos atuais. No contexto de sociedade do conhecimento e da 

informação, ser o destino escolhido por esta classe de trabalhadores criativos 

deve ser um dos fatores que evidenciam o sucesso ou fracasso de uma cidade 

enquanto lócus produtivo e inovador (FLORIDA, 2008). 

Atualmente, esta preocupação não está restrita a um ou outro setor de atividade. 

A iniciativa privada – grandes, médias e pequenas empresas com seu capital 

aberto ou fechado –, a iniciativa pública – além das instâncias de governo, 

diversos órgãos que buscam apoiar e promover o desenvolvimento –, os centros 

geradores de conhecimento – como universidades e centros de pesquisa – e o 

terceiro setor – a sociedade civil organizada – perceberam que, para a 

manutenção de um crescimento sustentável do “bem-estar” da sociedade, estar 
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atento ao desenvolvimento de ambientes criativos que estimulam o trabalho 

cooperativo, por exemplo, é um dos caminhos a seguir. 

Portanto, o que se coloca como questão importante na discussão sobre a 

estratégia de um processo de desenvolvimento e observação de novos ambientes 

produtivos, de inovação e criativos, como a cidade do Rio de Janeiro, é a 

revalorização da esfera local como foco de ação para implementação de 

instituições e políticas que tenham real impacto sobre a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico. 

Um dos papéis da cultura neste contexto é a integração social, que rompe as 

distâncias entre os grupos sociais através do “fomento da criatividade, do resgate 

da autoestima da população, do resgate dos valores tradicionais e através deles, 

da identidade sociocultural” (VETRALE, 2000). 

Segundo Werthein (2003), a cultura pode ser considerada como um estímulo ao 

capital social de uma comunidade por fomentar “o sentimento de pertencimento 

a um projeto coletivo, a participação, a promoção de atitudes que favoreçam a 

paz e o desenvolvimento sustentado, o respeito a direitos, enfim, a capacidade da 

pessoa humana e das comunidades de regerem o seu destino”. 

Nesse contexto, as plataformas de comunicação em rede suscitadas com o 

advento e popularização crescente da conectividade reforçam e geram mais 

complexidade às implicações dos aspectos culturais dos locais enredados em 

tempo real. 

Também são relevantes os debates em torno dos limites normativos laborais 

institucionais frente a ambientes contemporâneos que buscam inovar no estímulo 

à criatividade, cooperação, ampliação das redes de contatos profissionais, 

empreendedorismo etc. Em outras palavras, a chamada Sociedade da Informação 

que têm nas Novas Tecnologias da Inovação e Comunicação (NTICs) sua pujança, 
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evoca a revisão das formas de exploração e de comando capitalista já que o 

trabalho criativo requer outras formas de controle se comparado ao trabalho 

alocado, abstrato e repetitivo. 

De toda sorte, as investidas inovadoras que têm sido observadas reforçam a 

relevância do custo socializado que se têm ao se investir em programas nas áreas 

de educação, pesquisa, e de infraestrutura as quais brindam sustentabilidade às 

ações que o setor público, privado e as organizações da sociedade civil podem 

realizar de forma articulada. 

    

ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações finais finais finais finais 

Assim, para pensar, discutir e propor soluções criativas que tenham a inovação 

como orientação para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, 

faz-se mister investigar o papel da economia criativa neste novo momento de 

criação e de recriação de ambientes de trabalho e localidades urbanas tomando a 

cultura como propulsora desta transformação social. 

O desafio a partir de agora é discutir sobre o desenvolvimento de ambientes 

criativos que estimulem a geração de inovação com foco nos fatores externos e 

internos que geram, facilitam ou colaboram para a criação e o desenvolvimento 

destes espaços. 

Para isso, a pesquisa sobre a construção e o estímulo de um novo pensamento 

sobre os tipos de infraestrutura de fomento à inovação e desenvolvimento social 

e econômico em e para comunidades, sob o impacto das novas tecnologias de 

comunicação e informação, são fatores que, agregados à economia criativa, 

podem fazer se pensar a cidade como espaço produtivo criativo. 
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O estímulo sustentável às indústrias criativas, especialmente para o momento 

histórico do Estado do Rio de Janeiro, neste ambiente vai ao encontro da 

evidenciação do ambiente urbano enquanto espaço para o prazer, a emoção, a 

produção, a fruição e o conhecimento com as marcas do pertencimento da 

população e da identidade local. 
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