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O debate acerca da economia criativa no Brasil vem se multiplicando. A criação de uma
Secretaria da Economia Criativa ligada ao Ministério da Cultura (MinC) possibilita a
discussão sobre a importância desse setor econômico para o desenvolvimento do País,
relacionando-se a cultura e a economia. A potencialidade econômica que os bens culturais
possuem; o valor monetário desses bens para os artistas que produzem e para quem consome;
a produção de softwares; a inclusão social; o desenvolvimento de espetáculos; a regulação
trabalhista, previdenciária, tributária, administrativa, são algumas das pautas que entram para
a consolidação dessa temática.
No ano de 2007, Fortaleza foi sede para o I Seminário Nacional da Economia Criativa 2.
A dificuldade de entendimento sobre o que seria economia criativa não freou o seu
desenvolvimento e serviu como embrião para pesquisas. A problemática ainda persiste, há
uma confusão e falta de percepção acerca da nomenclatura dessa economia com indústria
criativa, indústria do conhecimento, cultura de massa e setores criativos.
Pensando em uma conceituação mais próxima da realidade brasileira, na elucidação, no
desenvolvimento de pesquisas e na consolidação desse segmento econômico, o Ministério da
Cultura - MinC lançou um Plano da Secretaria da Economia Criativa – políticas, diretrizes e
ações de 2011 a 2014.
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Mas os desafios não param; a Feira da Música de 2012, Fortaleza-CE, consciente de seu
papel de fomento e de captação profissional possibilitou uma mesa de debate sobre economia
criativa e sua dimensão coletiva e solidária frente o papel das redes. Na mesa estiveram
presentes: Cláudia Leitão, Secretária de Economia Criativa do MinC; Lala Deheinzelin,
especialista em economia criativa & sustentável; Dr. Humberto Cunha, Advogado Geral da
União e Pesquisador-Chefe do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Culturais.
A secretária Claudia Leitão foi quem iniciou a mesa de debate. Inicialmente, discorreu
sua fala sobre a contribuição da Austrália e da Inglaterra na evolução da economia criativa. A
Austrália foi pioneira na discussão temática quando apresentou o conceito de Nação Criativa
ao mundo, antes da nomenclatura “economia criativa” desenvolvida pelo inglês John
Howkins. Tanto Austrália quanto Inglaterra desenvolveram o seu conceito de indústria
culturais fundada na tecnologia da informação.
Falou sobre a necessidade de se pensar nos processos econômicos e culturais, em qual
deve ser a medida entre cultura e economia. O avanço das novas tecnologias e o papel destas
na economia tradicional, citando como exemplo as redes sociais.
A problemática construída através de mitos sobre a economia criativa, como exemplo, a
política de fomento ao jovem criativo enquanto empreendedor capaz de desenvolver
tecnologia e comercializa-la com uma multinacional, resolvendo assim seus problemas
financeiros.
“Se tudo for, nada será”. Comentou a respeito da dificuldade e amplidões dadas a
nomenclatura, ao conceito da economia criativa e o que seriam cidades criativas. A
formalização da economia e direitos sociais (previdenciário, tributarista, trabalhista) e a
transfiguração dos processos econômicos.
Pontuou alguns eixos como desafios da economia criativa: construção de redes de
informações, de pesquisas (dados estimando impactos) sobre a economia criativa; fomento;
formação profissional; marcos legais (delicadeza de desoneração tributária e questão
previdenciária, como exemplos).
Ao fim, falou da economia criativa não sendo só um desafio para secretarias, mas como
uma ciência transversal, devendo-se pensar com educação, trabalho, com transversalidades

buscando-se uma integração de pasta entre os Entes políticos do Brasil (federal, estadual e
municipal).
A especialista sobre economia criativa, Lala Deheinzelin, apresentou uma economia
pautada em Matriz 4D capaz de gerar/ser fonte para projetos e recursos com resultados
diferentes. Falou sobre a relação entre economia criativa e sustentabilidade como sendo um
trabalho desenvolvido entre o tangível e o intangível, relacionando-os com hardware (poder
econômico) e o software (poder político), respectivamente.
Apresentou dimensões da economia criativa, circunscrevendo o bem cultural à indústria
criativa, esta a cidades e territorialidades, tudo englobando a economia. Como recurso da
matriz 4D, tem-se: financeiro (monetário, solidário); simbólico-cultural (conhecimento +
cultura); ambiental (tecnologia + cultura); sócio-política (direito + governabilidade).
A Matriz 4D é um conceito novo, fruto do pensamento instigante dessa especialista, que
a apresentou como fonte capaz de resolver a problemática a respeito da dificuldade de
levantamentos de dados sobre a economia criativa.
Lala Deheinzelin durante a mesa apresentou seu Livro “Desejável Mundo Novo”, que é
uma visão futurista do mundo: a personagem central é uma historiadora que relata a vida no
ano de 2042 que iniciou com o fracasso da Copa do Mundo de 2012. Mais informações
podem ser buscadas no sítio eletrônico: http://www.desejavelmundonovo.com.br/.
O jusculturalista, Humberto Cunha, iniciou sua palestra explanando sobre a dimensão
entre Cultura e Direito. Discorreu sobre a Constituição Federal de 1988 como sendo uma
Constituição Cultural por ter sido construída com uma participação social em um período de
transição de um regime ditadorial para um regime democrático e por garantir, ao longo de seu
texto legal, direitos culturais.
Falou da evolução do conceito de solidariedade partindo da “promessa da humanidade”
para consigo própria, dos ideais da Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade e
Fraternidade), que considera imemoriais, e das gerações de direitos. Relacionou a importância
do setor cultural na solidariedade, citando o Art. 5º, inc LXXIII, da CF/88 e pugnando por um
olhar invertido sobre o mesmo.

Comentou, de forma sucinta, a relação entre Constituição e Economia, discorrendo
sobre a função social da propriedade, a participação coletiva nas obras individuais, o apoio
específico do poder público e estruturas econômicas diferenciadas, como exemplo, as
cooperativas.
Um ponto interessante de seu discurso foi apresentar para a economia criativa não tão
somente a importância de saber os seus direitos, mas a possibilidade de se indagar quais são
os direitos que se almeja construir.
Exposto as considerações dos palestrantes, o debate foi aberto ao público presente, do
qual destaca-se, a presença de Thiago Vinícius que compartilhou a experiência econômica
proporcionada pelo Banco Comunitário União Sampaio para a comunidade do Jardim Maria
Sampaio, zona sul de São Paulo. O Banco financia produções culturais na comunidade, com
empréstimos para impressão de livros e discos, como exemplo. A economia criativa poderia
estar presente em experiências como essa do Banco, ou seja, outra forma de se pensar a
economia

criativa

como

vetor

de

desenvolvimento

social.

Mais

informações:

http://vimeo.com/37960528.
A mesa apresentou para o público da Feira da Música 2012 a economia criativa. É
importante que os diversos setores culturais conheçam essa economia, sua possibilidade de
atuação nela e/ou pensem sobre ela. Saber que essa economia pode funcionar como
instrumento, como ferramenta que viabilize o seu empreendedorismo contrário ao modelo de
financiamento público estatal.
Sobre a economia criativa, deve-se buscar aproximação de diálogos entre os Entes
federativos (União, Estado e Município) para a consolidação e efetivação de políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento desse segmento econômico. Deve-se pensar qual o modelo
econômico criativo que o Brasil pode oferecer para o mundo, talvez um modelo que promova
a dignidade da pessoa humana frente à concentração de capitais, atentando-se para a
capacidade do capitalismo de se auto-modelar, aglutinando e transformando o novo para seu
interesse, ou seja, estar atento a “caetanidade” da “força da grana que ergue e destrói coisas
belas”.

