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Em anos recentes, o Brasil tem avançado na construção de um 
modelo de desenvolvimento comprometido com valores e demandas 
sociais. O imperativo da inclusão social e seus correlatos de inclusão 
racial e de gênero, assim como a ênfase na consolidação dos direitos 
humanos têm representado diretrizes básicas do Governo federal, pelo 
menos desde a última década250. A política para a economia criativa, 
ainda em fase inicial de construção, insere-se, por um lado, nessa ampla 
agenda política social, e por outro, toma por base metas econômicas 
específicas como diversificar a pauta de exportações, agregar valor aos 
produtos brasileiros e aumentar a competitividade da economia. Em 
face disso e tendo em vista a mencionada natureza dual dos produtos 
criativos (material e simbólica), a política em questão reveste-se 
de indubitável inovação e transversalidade. Foi prevista no Plano 
Nacional de Cultura como forma de apoio qualitativo ao crescimento 
econômico, por sua vez, revelado na expansão do mercado consumidor 
interno251.

A esse respeito, vale citar as palavras do Vice-Presidente do 
BIRD, Otaviano Canuto, durante a última conferência ministerial 
da OCDE, em Paris, em maio de 2012. Para ele, “a deterioração do 
cenário internacional reforça a urgência de o Brasil buscar novas 
frentes de crescimento econômico”252. Essa é uma necessidade tanto 
mais premente quando se leva em consideração o peso majoritário 
dos produtos básicos na pauta exportadora brasileira. A despeito do 
superávit na balança comercial de quase US$ 30 bilhões em 2011, 

250 Como exemplos proeminentes da garantia de novos direitos sociais, citam-se a Lei que estabelece o 
medicamento genérico (1999), a Lei de Acesso à Informação (2011) e a chamada Lei das Cotas (2012), 
que reserva vagas em instituições públicas federais de ensino para jovens negros, pardos e indígenas, sem 
mencionar os eventuais direitos que se encontram ainda sob forma de projetos de lei, como o do software 
livre e o que altera a Lei de Direito Autoral, entre outros. Em suma, essa intensa profusão legislativa, que gera 
crescente interesse internacional, tem dilatado a aplicação do conceito de Acesso em: várias esferas da vida 
social brasileira. 

251 Segundo recente estudo, em uma década e até 2020, o mercado consumidor brasileiro passará de R$ 2,2 para 
R$ 3,5 trilhões, tornando-se o quinto maior do mundo, em compasso com a expansão da renda na taxa de 4% 
ao ano. Exame, “O novo mapa do consumo”. 22 de agosto de 2012, p. 46. 

252 “Brasil precisa de novas frentes de crescimento econômico contra a crise, diz vice-presidente do Bird”. Valor 
Econômico, em: 25/5/2012.
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entre 2005 e 2011, a participação relativa dos produtos básicos na 
pauta subiu de 29,3% para 47,8%, enquanto que a de manufaturados 
diminuiu de 55,1% para 36%253. Estudo do IPEA qualifica a situação 
como preocupante e adverte que a retração da demanda mundial por 
produtos manufaturados não deve encobrir o argumento fundamental 
de que a piora de desempenho das exportações brasileiras daqueles 
produtos resulta de problemas de competitividade254. Embora 
explicações dos órgãos públicos remetam aos desafios presentes da 
política cambial e das condições de infraestrutura, sintetizado no 
chamado custo Brasil, há que se atentar para a expansão do consumo 
doméstico e sua desconexão do crescimento da produção industrial e 
dos investimentos255. 

Durante o XX Fórum Nacional: Pensando o Brasil (2008), 
organizado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE), o ex- 
-Ministro do Planejamento, João Carlos dos Reis Velloso, pretendeu
chamar a atenção para a importância de se pensar uma política de
economia criativa, durante palestra intitulada: “Como tornar o Brasil
o melhor dos BRICs: a estratégia da economia criativa voltada para a
inovação e a economia do conhecimento – sob o signo da incerteza”256.
Na ocasião, Reis Velloso chegou a defender a utilização da criatividade
como instrumento de competitividade brasileira, o que dependeria,
no entanto, de uma estratégia específica. E elencou o que para ele
representam os principais produtos nacionais dessa economia: cinema,
música, design, turismo e moda.

253 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/balanca-comercial-registra-em-2012-menor- 
superavit-em-dez-anos.html>. Acesso em: 2/1/2013.

254 O Brasil perdeu em competitividade e sua produtividade econômica ficou estagnada. Conforme ranking 
elaborado pelo International Institute for Management Development da Suíça, em 2012, o Brasil perdeu duas 
posições em competitividade global, ocupando entre 59 países pesquisados, a 46ª posição e permaneceu na 
mesma 52ª posição em produtividade. In: Valor Econômico, 25/5/2012.

255 IPEA. Exportações de manufaturados: limitações ao crescimento. Revista Conjuntura em foco. Nº 17, ano 4, 
fevereiro de 2012.

256 VELLOSO, J. P. dos Reis. O Brasil e a economia criativa: um novo mundo nos trópicos. Rio de Janeiro: J. Olympio 
Editora, 2008.
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“In Brazil, the creative economy push began in 2004, when the eleventh session of the 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD XI) was organized in 

São Paulo, and was followed up by the International Forum on Shaping an International 

Centre on Creative Industries in Salvador de Bahia in 2005. Momentum was generated 

in the States of São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro and Ceará.” (Creative Economy 

Report 2013, UNDP)

No final da década de 1990, o Departamento de Cultura, Mídia e Esportes (DCMS) do Reino 

Unido1  lançou o primeiro mapeamento de Indústrias Criativas. Um dos objetivos era mostrar 

que estas vão além do papel da cultura e possuem um vasto potencial de geração de empregos 

e riqueza. Em 2001, dois estudos trouxeram novas perspectivas sobre o tema. O pesquisador 

John Howkins (2001) agregou ao método britânico (DCMS, 1998) uma visão empresarial 

baseada nos conceitos mercadológicos de propriedade intelectual, na qual marcas, patentes e 

direitos autorais forneciam os princípios para transformação da criatividade em produto2. Logo 

em seguida, o professor Richard Florida (2001) teve como foco os profissionais que trabalhavam 

com processos criativos, os quais ele denominou de classe criativa, evidenciando seu potencial 

de contribuição para o desenvolvimento.

Reconhecendo o potencial das indústrias criativas, o Sistema FIRJAN lançou em 2008 um 

estudo pioneiro no País: “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil”3. O conceito que norteava 

as indústrias criativas e que servia como base para a taxonomia das atividades econômicas 

era o mesmo do DCMS 19984. Tal estudo foi atualizado em 2011. Em 2012, em sintonia com 

a literatura internacional sobre o tema, o Sistema FIRJAN inovou mais uma vez ao somar uma 

1  Creative Industries Mapping Document (1998). Department for Culture, Media and Sports, United Kingdom. 
2  Sua metodologia se diferenciava do DCMS na definição dos segmentos ao excluir Turismo e Esporte e incluir 
Software, Pesquisa e Desenvolvimento, Brinquedos e Jogos e Vídeo Games.
3 www.firjan.org.br/economiacriativa
4  Foram classificadas como indústrias criativas as atividades “que têm sua origem na criatividade, na perícia e 
no talento individual e que possuem um potencial para criação de riqueza e empregos através da geração e da 
exploração de propriedade intelectual.” (DCMS, 1998).

INTRODUÇÃO
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nova abordagem ao mapeamento: além da visão sobre o produção criativa, foi construída uma 

análise sobre os profissionais criativos. 

A partir de então, o mapeamento passou a abordar a Indústria Criativa sob duas óticas. A primeira é 

a ótica da produção, que lança um olhar sobre as empresas criativas - que não necessariamente 

empregam apenas trabalhadores criativos em seus quadros. A segunda ótica é a do mercado de 

trabalho, ou seja, dos profissionais criativos, independentemente do lugar onde trabalham, seja 

na indústria criativa, na clássica, ou em qualquer outra atividade econômica5. 

Com base nessa metodologia e inspirada na epígrafe acima, a edição 2014 do Mapeamento da 

Indústria Criativa celebra os dez anos desta indústria no Brasil. Assim, o objetivo do trabalho vai 

além de atualizar as estatísticas, propondo-se também a analisar o quanto evoluiu a Indústria 

Criativa brasileira. Outra novidade desta edição é a agregação dos segmentos em quatro 

grandes Áreas Criativas: Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia. Por possuírem características 

semelhantes entre seus segmentos, esta agregação facilita tanto a leitura do comportamento 

das áreas e de seus segmentos ao longo dos anos, como também a identificação das vocações 

das regiões e estados brasileiros.

A visão sobre a Cadeia da Indústria Criativa também permanece a mesma da edição anterior, 

mantendo-se alinhada à visão da UNCTAD: “A cadeia produtiva é composta pelos ciclos de 

criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade e capital intelectual 

como insumos primários”. Nesse sentido, a cadeia da Indústria Criativa é formada por três 

grandes categorias:

• Indústria Criativa (Núcleo): é formado pelas atividades profissionais e/ou econômicas que

têm as ideias como insumo principal para geração de valor. 

• Atividades Relacionadas: são profissionais e estabelecimentos que provêm diretamente bens

e serviços à Indústria Criativa. São representadas em grande parte por indústrias, empresas 

de serviços e profissionais fornecedores de materiais e elementos fundamentais para o 

funcionamento do núcleo criativo;

5 Por exemplo, um designer não está empregado apenas nas empresas criativas, ele é encontrado também na 
indústria automotiva, siderúrgica ou de máquinas e equipamentos. 
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• Apoio: são ofertantes de bens e serviços de forma indireta à Indústria Criativa.

Este estudo tem como foco mapear a Indústria Criativa através das bases de dados oficiais 

do Ministério do Trabalho e Emprego. A identificação das empresas que oficialmente atuam 

nessa área é feita com base na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), 

enquanto a mão-de-obra criativa formalmente contratada na economia é identificada segundo 

a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

O trabalho está dividido em quatro seções. A primeira aborda a perspectiva das empresas 

criativas e o valor de produção gerado por elas, enquanto a segunda concentra-se no mercado 

de trabalho criativo. Por sua vez, a terceira seção traça um panorama da Indústria Criativa nos 

estados brasileiros. A última seção apresenta uma análise de cada uma das quatro áreas criativas 

e sua evolução nos últimos 10 anos.

Além das análises apresentadas neste estudo, os dados relativos aos empregos criativos estão 

disponíveis em uma ferramenta de consulta dinâmica, no endereço: 

www.firjan.org.br/economiacriativa.

AJUSTES METODOLÓGICOS Edição 2014

O diálogo entre o Sistema FIRJAN com instituições e entidades de classe, agências de fomento, 

profissionais da área, secretarias de cultura e com o Ministério da Cultura foram essenciais 

para a construção conjunta do conceito de Indústria Criativa e de identificação cada vez mais 

apurada de seus segmentos ao longo desses anos. 

Nesta edição, o antigo segmento de Arquitetura & Engenharia sofreu uma reformulação. Os 

Arquitetos, Engenheiros Civis e outros profissionais ligados à Construção Civil, Urbanismo e 

Paisagismo passaram a compor o novo setor de Arquitetura, enquanto os demais Engenheiros 

migraram para o segmento de Pesquisa & Desenvolvimento.

Os profissionais da Gastronomia passaram a integrar o setor de Expressões Culturais. Esses 

profissionais deixam o antigo setor de Artes, que nesta edição abre espaço para ocupações 

ligadas à manutenção do patrimônio histórico, sendo rebatizado como Patrimônio & Artes. 

Devido às similaridades e à sobreposição de atividades e ocupações, os antigos segmentos 

de TV & Rádio e Filme & Vídeo convergiram para formar o setor de Audiovisual; e o antigo 

setor de Software, Computação & Telecomunicações passou a se chamar TIC (Tecnologias da 

Informação e Comunicação).
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Figura 1: Fluxograma da Cadeia da Indústria Criativa no Brasil

Publicidade: atividades de publicidade, marketing, 

pesquisa de mercado e organização de evenos. 

Arquitetura: design e projeto de edificações, 

paisagens e ambientes. Planejamento e conservação. 

Design: design gráfico, multimídia e de móveis.

Moda: desenho de roupas, acessórios calçados e 

acessórios; modelistas.

Expressões Culturais:  
artesanato; folclore; gastronomia.

Patrimônio & Artes: serviços culturais, museologia, 

produção cultural, patrimônio histórico.

Música: gravação, edição e mixagem de som; 

criação e interpretação musical.

Artes Cênicas: atuação; produção e direção de 

espetáculos teatrais e de dança.

Editorial: edição de livros, jornais, revistas e 

conteúdo digital.

Audiovisual: desenvolvimento de conteúdo, 

distribuição, programação e transmissão.

P&D: desenvolvimento experimental e pesquisa em 

geral, exceto biologia.

Biotecnologia: bioengenharia, pesquisa em biologia, 

atividades laboratoriais.

TIC: desenvolvimento de softwares, sistemas, 

consultoria em TI e robótica.
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• Materiais para publicidade;

• Confecção de roupas;

• Aparelhos de gravação
e transmissão de som e
imagens;

• Impressão de livros, jornais
e revistas;

• Instrumentos musicais;

• Metalurgia de metais
preciosos;

• Curtimentos e outras
preparações do couro;

• Equipamentos de
informática;

• Equipamentos
eletroeletrônicos;

• Cosmética;

• Produção de Hardware;

• Equipamentos de
laboratório;

• Fabricação de madeira e
mobiliário.

• Registro de marcas e
patentes;

• Serviços de engenharia;

• Distribuição, venda e aluguel
de mídias audiovisuais;

• Comércio varejista
de moda, cosmética,
artesanato;

• Livrarias, editoras e bancas
de jornal;

• Suporte técnico de TI;

• Operadoras de televisão
por assinatura.

A
p

o
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• Construção Civil: Obras e
serviços de edificação.

• Indústria e Varejo de
Insumos, Ferramentas e
Maquinário

• Tecelagem

• Capacitação técnica:
Ensino universitário, unidades
de formação profissional.

• Telecomunicações

• Representação Comercial

• Comércio: Aparelhos de
som e imagem, instrumentos
musicais; moda e cosmética
em atacado.

• Reparação e manutenção
de computadores e de
equipamentos periféricos

• Serviços de Tradução

• Agenciamento de Direitos
Autorais
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Ministério da Cultura

Plano da Secretaria da Economia Criativa

1. introdução

 Apresentamos aos brasileiros e as 

brasileiras o Plano da Secretaria da Econo-

mia Criativa (2011-2014), nova pasta do Mi-

nistério da Cultura no Governo Dilma Rous-

seff.  Esse Plano deseja ser muito mais do 

que um documento definidor de intenções, 

políticas,  diretrizes e ações no campo da 

economia criativa brasileira. Ele simboliza 

um movimento do MinC na redefinição do 

papel da cultura em nosso país.  

 Sabemos que o sistema capitalista 

atual vive em um “beco sem saída” e as pro-

messas produzidas pelo Estado, fundamen-

tadas nos ideais da “liberdade, igualdade e 

fraternidade”, demonstraram-se vãs. Por ou-

tro lado, ao lermos e vermos o mundo, seja 

através das mídias, seja a partir das nossas 

próprias experiências cotidianas, vamos 

sendo assaltados por um grande pessimis-

mo. Afinal, como enfrentar o desencanto da 

juventude, hoje com grandes dificuldades 

de inclusão no mercado de trabalho?  Como 

responder à revolta das minorias diante do 

reconhecimento dos seus direitos?  Como 

buscar alternativas para a redução da vio-

lência social cada vez mais intensa? Todas 

essas perguntas apontam de forma radical 

para a decadência dos modelos modernos 

de Estado, da Economia e do Desenvolvi-

mento.

 “O futuro de Europa depende da 

cultura”, afirma o pensador polaco Zygmunt 

Bauman na inauguração em Wroclaw do 

Congresso Europeu da Cultura que a Polô-

nia organizou com o objetivo de apresentar 

sua candidatura à presidência da União Eu-

ropeia. Disse ainda: “O mundo está se trans-

formando em um mosaico de diásporas, em 

um arquipélago de culturas que, enquanto 

produz riqueza, também pode criar uma 

falta de comunicação babélica. Precisamos 

investir em sistemas de tradução que per-

mitam a criação de uma nova biblioteca de 

Alexandria.”  

 No mesmo Congresso, o advogado 

Philippe Kern alerta sobre “a necessidade de 

se pensar a cultura não como uma ilha au-

tônoma dentro de um determinado marco 

social, mas de deslocá-la para o centro do 

discurso social e econômico da nova socie-

dade”. Kern analisa as razões desse reposi-

cionamento e esclarece que essa mudança 

estratégica “não se justificaria somente pelo 

crescimento de empregos criados pela in-

dústria cultural, ou ainda, pela contribuição 

da cultura e da criatividade no PIB dos paí-

ses, mas especialmente porque a cultura é o 

nosso primeiro recurso econômico” 

 Na metáfora de Kern, se nas socie-

dades industriais o petróleo foi considera-

do o grande recurso produtor de riqueza, 

nas sociedades contemporâneas ou pós-

-industriais a diversidade cultural passa a 

ser o recurso fundamental para o desenvol-

vimento das nações, recurso que orienta o 

conteúdo das tecnologias, as escolhas dos 

governos, as alternativas econômicas das 

empresas e, especialmente, os modos de 

vida das gentes. 

 Dessa forma, a diversidade cultural 

não deve mais ser compreendida somente 

como um bem a ser valorizado, mas como 

um ativo fundamental para uma nova com-

preensão do desenvolvimento. De um lado, 

deve ser percebida como recurso social, 

produtora de solidariedades entre indivídu-

os,  comunidades, povos e países; de outro, 

como um ativo econômico, capaz de cons-
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truir alternativas e soluções para novos em-

preendimentos, para um novo trabalho, fi-

nalmente, para novas formas de produção 

de riqueza. Assim, seja na produção de vi-

vências ou de sobrevivências, a diversidade 

cultural vem se tornando o “cimento” que 

criará e consolidará, ao longo desse século, 

uma nova economia. 

 Mais do que institucionalizar den-

tro do MinC uma secretaria para se quan-

tificar e qualificar a economia da cultura ou 

a economia criativa, propugnamos, como 

fundamento e orientação da Secretaria e do 

seu  Plano,  a convicção  essencial que vem 

sendo construída no Ministério da Cultura,  

de que economia  é cultura. E, por isso, só 

poderemos construir um país sem miséria 

(nos significados mais amplos que a palavra 

miséria possa nos suscitar) se tratarmos a 

diversidade cultural brasileira como  recurso 

essencial  para a construção das nossas po-

líticas públicas.

2. O primeiro desafio do 
Plano: a pactuação de um 
conceito para a Economia 
Criativa.

 A primeira etapa de construção do 

Plano da Secretaria da Economia Criativa 

foi, certamente, um dos maiores desafios 

que enfrentamos. Necessitávamos da de-

finição de um conceito que servisse tanto 

como ponto de partida, como fio condutor 

do processo de elaboração do Plano. Sa-

bíamos da necessidade de definir conteú-

dos para a expressão “economia criativa”, 

em função da ambiguidade e vagueza da 

mesma, que provocaria ruídos em nosso 

planejamento. Por outro lado, tínhamos 

consciência de que se o conceito de eco-

nomia criativa é novo e ainda se encontra 

em construção, mesmo entre os países de-

senvolvidos, nós necessitaríamos adequá-

-lo, em nosso Plano, às especificidades e 

características brasileiras. Assim, ao invés 

de reproduzirmos conceitos de outros pa-

íses com realidades políticas, econômicas, 

culturais e sociais divergentes da nossa, 

deveríamos aceitar o desafio de ampliar os 

significados da economia criativa, adaptan-

do-os às potencialidades e às característi-

cas do nosso país. Nossa compreensão de 

economia criativa definitivamente não se 

submetia ao significado moderno das “in-

dústrias culturais”. Pelo contrário, o grande 

desafio intelectual e político para a cons-

trução de um Plano da Secretaria era o de 

retomar o papel do MinC na formulação de 

políticas públicas para o desenvolvimento 

brasileiro. Por isso, nossa primeira tarefa foi 

a de pactuar os fundamentos da economia 

criativa, a partir dos seguintes princípios: 

inclusão social, sustentabilidade, na inova-

ção, diversidade cultural brasileira.

 Um primeiro entrave enfrentado nes-

te processo de construção conceitual diz 

respeito à terminologia adotada no campo 

da Economia Criativa, em virtude da maior 

parte das publicações e debates sobre o 

tema ser de origem anglo-saxã. Além de 

inadequada em função das especificidades 

de cada país, é temerária a realização da 

simples tradução de conceitos que muitas 

vezes geram incompreensões semânticas 

por causa de diferenças culturais. A expres-

são “creative industries” – adotada via de 

regra pelos países anglo-saxões e mesmo 

por países latinos e asiáticos – é traduzida 

no Brasil literalmente como “indústrias cria-

tivas”. Entretanto, na língua inglesa o termo 

“indústria” significa “setor” ou o conjunto de 

empresas que realizam uma atividade pro-

dutiva comum (e.g. setor automobilístico, 

setor de vestuário etc.). Isto tende a gerar 

uma série de “ruídos” de cognição em fun-

ção da estreita associação que se faz comu-

mente no Brasil entre o termo “indústria” e 
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as atividades fabris de larga escala, massi-

ficadas e seriadas. Assim, para efeito deste 

Plano e da proposição de políticas públicas, 

é adotado o termo “setores criativos” como 

representativo dos diversos conjuntos de 

empreendimentos que atuam no campo da 

Economia Criativa.

 Outro aspecto considerado impor-

tante é identificar a distinção existente en-

tre os setores econômicos tradicionais e os 

setores denominados como criativos. Iden-

tificar e conceituar esses setores parece 

essencial em função da necessidade de se 

definir um escopo de atuação da Secretaria 

da Economia Criativa. 

 Denominar setores criativos aque-

les cujas atividades produtivas têm como 

insumos principais a criatividade e o conhe-

cimento, como estabelecido em algumas 

definições, parece bastante vago em fun-

ção destes insumos serem imprescindíveis a 

toda e qualquer atividade humana, não po-

dendo ser considerados fatores distintivos.  

 Considerar que os setores criativos 

são aqueles cuja geração de valor eco-

nômico se dá basicamente em função da 

exploração da propriedade intelectual ex-

pressa uma percepção bastante restritiva, 

posto que a propriedade intelectual não 

corresponde a um elemento obrigatório 

nem definidor único de valor dos bens e 

serviços criativos.

 Desta forma, conclui-se que a dis-

tinção mais significativa para a economia 

criativa deveria se dar a partir da análise dos 

processos de criação e de produção, ao in-

vés dos insumos e/ou da propriedade inte-

lectual do bem ou do serviço criativo. 

 Chega-se então à seguinte definição: 

os setores criativos são aqueles cujas ativi-

dades produtivas têm como processo prin-

cipal um ato criativo gerador de um produ-

to, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica 

é determinante do seu valor, resultando em 

produção de riqueza cultural, econômica e 

social. Tomando-se como exemplo a pintu-

ra, verifica-se que a expressão artística as-

sociada à técnica do pintor, representada 

na tela, corresponde ao cerne do seu valor 

cultural e econômico, indo muito além dos 

materiais (tela, tintas, pincéis etc.) utilizados 

para sua produção. O mesmo ocorre com 

um designer gráfico cujo valor do resultado 

do seu trabalho é constituído essencialmen-

te do valor simbólico gerado a partir do seu 

processo de criação associado a sua habi-

lidade técnica. Apesar da importância dos 

instrumentos e softwares para o desenvolvi-

mento do seu trabalho, a essência e o valor 

do bem criativo se encontra na capacidade 

humana de inventar, de imaginar, de criar, 

seja de forma individual ou coletiva. 

 Partindo-se, então, desse conceito, 

conforme representado na figura a seguir, 

percebemos que os setores criativos vão além 

dos setores denominados como tipicamente 

culturais, ligados à produção artístico-cultural 

(música, dança, teatro, ópera, circo, pintura, 

fotografia, cinema), compreendendo outras 

expressões ou atividades relacionadas às no-

vas mídias, à indústria de conteúdos, ao de-

sign, à arquitetura entre outros.

FIGURA 1: Setores criativos – a ampliação dos setores culturais

 É de se ressaltar que, mesmo an-

tes da ideia de criação da Secretaria da 

Economia Criativa, o MinC já atentava 

para a importância dessa temática. Assim, 

passou a estender sua atuação para além 

dos setores tradicionalmente considera-

dos como culturais. Por isso, incluiu o eixo 

Economia Criativa para construção de es-

tratégias setoriais na II Conferência Nacio-

nal de Cultura, em 2010, com o objetivo de 

levantar demandas, realizar diagnósticos 

e constituir colegiados de setores como o 

da moda, do design, da arquitetura e do 

artesanato.

 Na primeira etapa do nosso Plano, de-

finimos Economia Criativa partindo das dinâ-

micas culturais, sociais e econômicas cons-

truídas a partir do ciclo de criação, produção, 

distribuição/circulação/difusão e consumo/ 

fruição de bens e serviços oriundos dos se-

tores criativos, caracterizados pela prevalên-

cia de sua dimensão simbólica. 



Plano da Secretaria da Economia Criativa24

Ministério da Cultura

25

Ministério da Cultura

Plano da Secretaria da Economia Criativa

FIGURA 2: A Economia Criativa e a dinâmica de funcionamento dos seus elos

 A economia criativa é, portanto, a 

economia do intangível, do simbólico. Ela 

se alimenta dos talentos criativos, que se 

organizam individual ou coletivamente 

para produzir bens e serviços criativos. Por 

se caracterizar pela abundância e não pela 

escassez, a nova economia possui dinâmica 

própria e, por isso, desconcerta os modelos 

econômicos tradicionais, pois seus novos 

modelos de negócio ainda se encontram 

em construção, carecendo de marcos le-

gais e de bases conceituais consentâneas 

com os novos tempos.

 O arranjo produtivo da música, apre-

sentado na FIG. 3 a seguir, exemplifica muito 

bem essa dinâmica, demonstrando os diver-

sos atores que a compõe e que são neces-

sários à otimização do seu resultado final. 

FIGURA 3: Arranjo produtivo da música

2.1. Escopo dos setores criativos

 É praticamente impossível se pen-

sar atualmente em produtos criativos que 

se restrinjam a uma única área ou segmen-

to criativo. Desfiles de moda, por exemplo, 

são realizados com espetáculos de música; 

espetáculos de dança se integram a proje-

ções audiovisuais; a editoração de livros se 

faz por meio da indústria de conteúdos das 

novas mídias, etc. A mescla de várias lingua-

gens e áreas tornou-se prática comum nes-

sa nova economia, estimulada em função 

tanto das facilidades geradas pelas novas 

tecnologias, quanto pela capacidade cria-

tiva de se construir e se interagir de modo 

multidisciplinar. Afinal, falar de economia 

criativa é falar de transversalidade, de inter-

setorialidade, de complexidade, ou seja, do 

que é “tecido conjuntamente”.

 Apesar da religação dos conheci-

mentos e das práticas transversais da eco-

nomia criativa, a categorização e a identi-

ficação de setores tornam-se fundamentais 

para o poder público, em virtude da necessi-

dade de se qualificar e quantificar os atores, 

as atividades, os impactos e o desenvolvi-

mento deste campo. Implementar políticas 

públicas adequadas à realidade exige um 

mínimo de conhecimento destes setores no 

sentido de identificar potenciais vocações 

locais e regionais, com o intuito de desen-
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volvê-las . Desta forma, a realização de es-

tudos e pesquisas só se torna viável a par-

tir de uma definição mínima de categorias 

e indicadores que permitam a mensuração 

da situação real e dos resultados gerados 

a partir da implementação de políticas pú-

blicas. Outro ponto importante é que esses 

tipos de mensuração e de análise se sofisti-

cam e são aprofundados pela necessidade 

de comparabilidade dos dados, relativos a 

essa economia, dentro do país e fora dele.

 Atualmente, há uma imensa diver-

gência de categorias e parâmetros utilizados 

quando se analisa as metodologias de pes-

quisas usadas por diferentes países, o que 

prejudica a consolidação de dados globais 

da economia criativa mundo. Muitos esforços 

têm sido feitos nesse sentido. 

 Preocupada com esta problemáti-

ca, a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unes-

co) construiu, a partir de 1986, um escopo 

de categorias culturais, com a definição de 

setores e atividades, para a realização de 

pesquisas e análises estatísticas – The Fra-

mework for Cultural Statistics (FCS). Com 

o passar do tempo, estas categorias e seus 

respectivos setores foram sendo ampliados, 

no sentido de corresponder à evolução dos 

debates acerca de cultura e criatividade no 

desenvolvimento das nações. Este modelo 

resultou de um extenso debate internacio-

nal envolvendo acadêmicos, estatísticos e 

especialistas no campo das políticas e es-

tatísticas culturais. O trabalho da Unesco 

constitui uma referência que deve, no en-

tanto, ser analisada e ajustada de acordo 

com as especificidades nacionais.

 Na FIG.4 a seguir, é apresentada esta 

estrutura, proposta pela Unesco, organizada 

a partir de duas macrocategorias: a dos se-

tores criativos nucleares e a dos setores cria-

tivos relacionados. A primeira corresponde 

aos setores de natureza essencialmente 

criativa, isto é, aos setores cujas atividades 

produtivas têm como processo principal 

um ato criativo gerador de valor simbólico, 

elemento central da formação do preço, e 

que resulta em produção de riqueza cultural 

e econômica, conforme definido anterior-

mente; a segunda corresponde aos setores 

criativos relacionados, isto é, aqueles que 

não são essencialmente criativos, mas que 

se relacionam e são impactados diretamen-

te por estes, por meio de serviços turísticos, 

esportivos, de lazer e de entretenimento. 

Em seguida, ainda na mesma figura, pode-

-se verificar a existência dos setores deno-

minados pela Unesco como transversais aos 

anteriores: o setor do patrimônio imaterial, 

considerado tradicional, por ser transmitido 

por gerações, e vivo, por ser transformado, 

recriado e ampliado pelas comunidades e 

sociedades em suas interações e práticas 

sociais, culturais, com o meio ambiente e 

com a sua própria história; além dos setores 

da educação e capacitação; registro, memó-

ria e preservação; e, por último, o de equi-

pamentos e materiais de apoio aos setores 

criativos nucleares e relacionados.

FIGURA 4: Escopo dos Setores Criativos – Unesco (2009)

A seguir, na FIG.5, verifica-se a descrição 

mais detalhada das atividades que com-

põem as macrocategorias dos setores cria-

tivos nucleares. 
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Setores Criativos Nucleares

Macrocategorias
Atividades associadas

A. Patrimônio natural e cultural

•	 Museus

•	 Sítios históricos e arqueológicos

•	 Paisagens culturais

•	 Patrimônio natural

B. Espetáculos e celebrações

•	 Artes de espetáculo

•	 Festas e festivais

•	 Feiras

C. Artes visuais e artesanato

•	 Pintura

•	 Escultura

•	 Fotografia

•	 Artesanato

D. Livros e periódicos

•	 Livros

•	 Jornais e revistas

•	 Outros materiais impressos

•	 Bibliotecas (incluindo as virtuais)

•	 Feiras do livro

E. Audiovisual e mídias interativas

•	 Cinema e vídeo

•	 TV e rádio (incluindo internet)

•	 Internet podcasting

•	 Videogames (incluindo onlines)

F. Design e serviços criativos

•	 Design de moda

•	 Design gráfico

•	 Design de interiores

•	 Design paisagístico

•	 Serviços de arquitetura

•	 Serviços de publicidade

FIGURA 5: Atividades associadas aos Setores Criativos Nucleares – UNESCO (2009)  A ideia principal da construção 

deste escopo foi a de criar e disponibilizar 

para os diversos países uma ferramenta 

que permitisse a organização e a com-

parabilidade de estatísticas nacionais e 

internacionais no âmbito das expressões 

culturais, contemplando aspectos relacio-

nados aos modos de produção sociais e 

econômicos. 

 Merece destaque também o esforço 

de compilação global realizado pela Con-

ferência das Nações Unidas para Comércio 

e Desenvolvimento (UNCTAD) nos anos 

de 2008 e 2010, ao produzir o primeiro e 

o segundo Relatório de Economia Criativa 

(Creative Economy Report). Nestes relató-

rios, os setores criativos estão classificados 

em nove áreas discriminadas em quatro 

categorias – patrimônio (vermelho), artes 

(verde), mídias (laranja) e criações funcio-

nais (azul),  conforme pode ser observado 

na FIG. 6, a seguir:

FIGURA 6: Classificação dos Setores Criativos

Fonte: UNCTAD(2008)

Design
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2.2. A economia criativa brasileira:  
estimativas e tendências

 A produção de dados estatísticos 

acerca da economia criativa brasileira é es-

cassa e, em geral, os poucos estudos exis-

tentes adotam metodologias e categoriza-

ções absolutamente díspares.

 Isso decorre de duas razões funda-

mentais: a inexistência de uma conta espe-

cífica nos levantamentos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) para 

mensurar as atividades e produtos dos se-

tores criativos (uma Conta Satélite da Cultu-

ra); e a ausência de uma diretriz dos órgãos 

públicos relativa à uniformização da classifi-

cação e enquadramento das atividades eco-

nômicas e da força de trabalho criativas.

 De qualquer modo, os dados e infor-

mações aqui apresentados foram estimados 

a partir dos estudos realizados pela Fede-

ração das Indústrias do Rio de Janeiro (Fir-

jan, 2008) e pela Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD, 2010). A atualização dos índices 

e indicadores da economia criativa brasileira 

foi realizada a partir de parâmetros de mas-

sa salarial e de nível de ocupação extraídos 

da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e da quantidade de empreendimen-

tos considerados criativos de acordo com a 

Classificação Nacional de Atividades Econô-

micas (CNAE 2.0) do IBGE.

 Contudo, devemos destacar que os 

dados apresentados abaixo não represen-

tam a real dimensão e importância dos seto-

res criativos nacionais, pois as metodologias 

de pesquisa adotadas pelo diversos órgãos 

e instituições conseguem captar apenas o 

que resulta das atividades econômicas rea-

lizadas pelos empreendimentos e trabalha-

dores formais. Dado o alto grau de informa-

lidade da economia criativa brasileira, boa 

parte da produção e circulação doméstica 

de bens e serviços criativos nacionais não é 

incorporada aos relatórios estatísticos.

SETORES CRIATIVOS NO BRASIL

Descrição Dado Análise Econômica

Contribuição dos setores 
criativos ao PIB do Brasil 
(2010)

R$ 104,37 bilhões*

(2,84% do PIB 
brasileiro) ***

Trata-se de setores de grande dinamismo econômico cuja 
participação no PIB supera alguns subsetores tradicionais 
de atividade econômica (IBGE) como a indústria extrativa 
(R$78,77 bilhões) e a produção e distribuição de eletricidade, 
gás, água, esgoto e limpeza urbana (R$ 103,24 bilhões).

Crescimento anual do setor 
criativo nos últimos 5 anos 
(relativo ao PIB) 

6,13% a.a.

Há uma tendência do núcleo1 dos setores criativos de 
ganhar maior robustez econômica no Produto Interno Bruto 
(PIB) com possibilidades reais de ampliar futuramente sua 
participação. O crescimento médio anual dos últimos 5 
anos do núcleo dos setores criativos (6,13%) foi superior ao 
crescimento médio anual do PIB brasileiro (4,3%).

* IBGE, ** RAIS, *** FIRJAN, **** UNCTAD

1 O núcleo dos setores criativos corresponde aos empreendimentos econômicos cujo o principal processo produtivo 
é uma atividade criativa; 

FIGURA 7: Escopo dos Setores Criativos
Ministério da Cultura (2011)

CATEGORIAS 
CULTURAIS

SETORES

No campo do 
Audiovisual/do Livro, 

da Leitura e da Literatura

No campo das
Artes de Espetáculo

No campo das 
Criações Culturais 

e Funcionais

No campo das 
Expressões Culturais

No campo do Patrimônio

a) Patrimônio Material
b) Patrimônio Imaterial 
c) Arquivos
d) Museus

e) Artesanato
f) Culturas Populares
g) Culturas Indígenas
h) Culturas Afro-brasileiras
i) Artes Visuais
j) Arte Digital

k) Dança
l) Música
m) Circo 
n) Teatro

o) Cinema e vídeo
p) Publicações e 
mídias impressas

q) Moda 
r) Design
s) Arquitetura

A seguir, verifica-se o detalhamento de cada 
uma destas categorias:

1. Patrimônio – sítios culturais (arqueológicos, mu-
seus, bibliotecas e galerias) e manifestações tradi-
cionais (arte popular, artesanato, festivais e celebra-
ções);
2. Artes – artes visuais (pintura, escultura 
e fotografia) e artes performáticas (teatro, 
música, circo e dança);
3. Mídias – publicações e mídias impressas 
(livros, jornais e revistas) e audiovisual (ci-
nema, televisão e rádio);
4. Criações funcionais – design (interior, 
gráfico, moda, jóias e brinquedos), servi-
ços criativos (arquitetura, publicidade, P&D 

Criativos, lazer e entretenimento) e novas 
mídias (softwares, jogos eletrônicos e con-
teúdos criativos digitais). 

Como já foi dito, até recentemente, o escopo 
dos setores contemplados pelas políticas pú-
blicas do MinC se restringia àqueles de natu-
reza tipicamente cultural (patrimônio, expres-
sões culturais, artes de espetáculo, audiovisual 
e livro, leitura e literatura). Recentemente esse 
escopo foi ampliado, contemplando também 
setores de base cultural, com um viés de apli-
cabilidade funcional (moda, design, arquitetu-
ra, artesanato). Vide na FIG. 7 logo adiante, a 
descrição dos setores criativos contemplados 
pelo Ministério da Cultura.
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EMPREGOS NOS SETORES CRIATIVOS (2010)

Descrição Dado Análise Econômica

Pessoas exercendo 
ocupações formais 
relacionadas aos setores 
criativos*

3.763.271 (8,54% 
do total de 

empregados 
formais no Brasil)

Nota-se que, para cada emprego gerado no núcleo dos 
setores criativos, há um efeito multiplicador para os outros 
segmentos econômicos da cadeia produtiva. Para cada 
emprego gerado no núcleo, há 4 empregos em atividades 
relacionadas2 ao setor. No entanto este efeito pode ser ainda 
maior caso se considere o setor informal que não entra no 
cômputo destas estatísticas.

Pessoas exercendo 
ocupações formais no 
núcleo dos setores criativos 
**

865.881 

(1,96% do total 
de empregados 

formais no Brasil)

Renda Média dos 
trabalhadores formais no 
núcleo dos setores criativos 
(2010)** 

R$ 2.293,64
A renda média dos trabalhadores formais do núcleo dos 
setores criativos é 44% superior a média da renda dos 
trabalhadores formais do Brasil (R$1.588,42)

2 Consideram-se atividades relacionadas ao núcleo dos setores criativos as atividades econômicas que provêem 
diretamente bens e serviços aos empreendimentos do núcleo;

EMPRESAS NOS SETORES CRIATIVOS (2010)

Descrição Dado Análise Econômica

Empresas atuando no 
núcleo dos setores 
criativos** 

63.373 O núcleo dos setores criativos corresponde a 1,86% do total 
de 3.403.448 empreendimentos do país.

Número médio de 
empregados por empresa 
dos setores criativos** 

13,7

Nota-se que os setores criativos se caracterizam pela 
prevalência de empreendimentos de pequeno porte 
e o apoio de instituições como o Sebrae é de grande 
importância para seu desenvolvimento.

* IBGE, ** RAIS, *** FIRJAN, **** UNCTAD

* IBGE, ** RAIS, *** FIRJAN, **** UNCTAD

EXPORTAÇÕES DOS SETORES CRIATIVOS (2008)

Descrição Dado Análise Econômica

Exportações brasileiras de 
bens criativos **** US$ 1.222 milhões

Ainda há grande espaço para o Brasil ampliar suas 
exportações de bens criativos para o resto do mundo. 
Segundo a UNCTAD, as exportações brasileiras representam 
apenas 0,30% do valor global exportado pelo resto do 
mundo (US$ 406,992 bilhões)

Exportações brasileiras de 
serviços criativos **** US$ 6.331 milhões

O mesmo acontece para exportações de serviços criativos 
para o resto do mundo. Segundo dados da UNCTAD, as 
exportações brasileiras representam apenas 3,42% do valor 
global exportado (US$ 185 bilhões)

* IBGE, ** RAIS, *** FIRJAN, **** UNCTAD

 O processo de planejamento estra-

tégico, entendido como um processo de 

reflexão de cenários, possibilidades, capaci-

dades e potenciais de desenvolvimento da 

Secretaria da Economia Criativa – SEC, ge-

rou a necessidade de ultrapassarmos con-

ceitos e definições dos setores criativos e 

da economia criativa brasileira para estabe-

lecermos princípios norteadores e balizado-

res das políticas públicas de cultura a serem 

elaboradas e implementadas pela SEC. 

 Desta forma, foi definido que a 

Economia Criativa Brasileira somente 

seria desenvolvida de modo consistente 

e adequado à realidade nacional se in-

corporasse na sua conceituação a com-

preensão da importância da diversidade 

cultural do país, a percepção da sustenta-

bilidade como fator de desenvolvimento 

local e regional, a inovação como vetor de 

desenvolvimento da cultura e das expres-

sões de vanguarda e, por último, a inclu-

são produtiva como base de uma econo-

mia cooperativa e solidária.  

 Assim, conforme pode ser analisado 

na FIG.8 a seguir, a Economia Criativa Brasi-

leira se constitui e é reforçada pela intersec-

ção destes princípios.

FIGURA 8: A economia criativa brasileira e seus princípios norteadores

3. Os Princípios 
Norteadores
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3.1. Diversidade cultural

 Pensar numa economia criativa brasi-

leira é pensar numa economia cuja base, am-

biência e riqueza se dão graças à diversidade 

cultural do país. A criatividade brasileira é, por-

tanto, processo e produto dessa diversidade.

 Na Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, da Unesco (2007), essa compre-

ensão é reforçada: 

 

A diversidade cultural cria um mundo rico 

e variado que aumenta a gama de possi-

bilidades e nutre as capacidades e valores 

humanos, constituindo, assim, um dos prin-

cipais motores do desenvolvimento sus-

tentável das comunidades, povos e nações.

 A Economia Criativa Brasileira deve 

então se constituir numa dinâmica de valo-

rização, proteção e promoção da diversida-

de das expressões culturais nacionais como 

forma de garantir a sua originalidade, a sua 

força e seu potencial de crescimento.

3.2. Sustentabilidade

 O debate sobre o tema desenvolvi-

mento nas últimas décadas vem sendo am-

pliado, indo além das tradicionais concepções 

econométricas e quantitativas. Promover e 

avaliar o nível de desenvolvimento de um país 

tem se tornado uma tarefa bastante difícil, afi-

nal outras dimensões passaram a ser eviden-

ciadas como importantes, demonstrando que 

muitas práticas desenvolvimentistas, mesmo 

gerando ganhos econômicos elevados, aca-

baram por impactar negativamente as condi-

ções de vida da humanidade. 

 O uso indiscriminado de recursos naturais 

e de tecnologias poluentes nas estruturas produ-

tivas, com o objetivo de obter lucros e garantir 

vantagens competitivas no curto-prazo, acabou 

por gerar grandes desequilíbrios ambientais.  

 A proliferação de uma cultura de 

consumo global massificou mercados com a 

oferta de produtos de baixo valor agregado, 

destituídos de elementos originais e iden-

tificadores de culturas locais. Desta forma, 

aqueles que têm maior capacidade produ-

tiva passam a dominar um mercado que se 

torna compulsivo e pouco crítico. A homo-

geneidade cultural passa a oprimir a diver-

sidade, impossibilitando o desenvolvimento 

endógeno.

 Em função dessas considerações, é 

importante definir qual tipo de desenvolvi-

mento se deseja, quais as bases desse de-

senvolvimento e como ele pode ser constru-

ído de modo a garantir uma sustentabilidade 

social, cultural, ambiental e econômica em 

condições semelhantes de escolha para as 

gerações futuras.

3.3. Inovação

 O conceito de inovação está es-

sencialmente imbricado ao conceito de 

economia criativa, pois o processo de 

inovar envolve elementos importantes 

para o seu desenvolvimento. A inovação 

exige conhecimento, a identificação e o 

reconhecimento de oportunidades, a es-

colha por melhores opções, a capacida-

de de empreender e assumir riscos, um 

olhar crítico e um pensamento estratégi-

co que permitam a realização de objeti-

vos e propósitos. 

 Se antes o conceito de inovação 

tinha uma correspondência direta com 

crescimento econômico, quantitativamen-

te falando; hoje ele é compreendido tanto 

como aperfeiçoamento do que está posto 

(inovação incremental), quanto como cria-

ção de algo totalmente novo (inovação ra-

dical). Incremental ou radical, a inovação em 

determinados segmentos criativos (como 

o design, as tecnologias da informação, os 

games etc.) tem uma relação direta com a 

identificação de soluções aplicáveis e viá-

veis, especialmente nos segmentos criativos 

cujos produtos são frutos da integração en-

tre novas tecnologias e conteúdos culturais. 

Ela pode dar-se tanto na melhoria e/ou na 

criação de um novo produto (bem ou servi-

ço) como no aperfeiçoamento e redesenho 

total de um processo.

 No campo das artes, a inovação pos-

sui outros significados que não se referem 

aos demais segmentos criativos anterior-

mente citados. Pelo contrário, no campo da 

cultura, a inovação pressupõe a ruptura com 

os mercados e o status quo. Por isso, a ino-

vação artística deve ser apoiada pelo Esta-

do, o qual deve garantir, através de políticas 

públicas, os produtos e serviços culturais 

que não se submetem às leis de mercado. 

 Assumir a economia criativa como 

vetor de desenvolvimento, como processo 

cultural gerador de inovação, é assumi-la em 

sua dimensão dialógica, ou seja, de um lado, 

como resposta a demandas de mercado, de 

outro, como rompimento às mesmas.

3.4. Inclusão Social

 No Brasil, onde a desigualdade de 

oportunidades educacionais e de trabalho 

ainda é evidente, onde o analfabetismo fun-

cional atinge um percentual considerável 

da população, onde a violência é uma re-

alidade cotidiana, onde o acesso à cultura 

ainda é bastante precário (quando compa-

rado com o de países desenvolvidos), não 

se pode deixar de assumir a inclusão social 

como princípio fundamental para o desen-

volvimento de políticas públicas culturais na 

área da economia criativa.

 A efetividade dessas políticas passa 

pela implementação de projetos que criem 

ambientes favoráveis ao desenvolvimento 

desta economia e que promovam a inclusão 

produtiva da população, priorizando aque-

les que se encontram em situação de vul-

nerabilidade social, por meio da formação 

e qualificação profissional e da geração de 

oportunidades de trabalho e renda. 

 Além deste processo de inclusão 

produtiva, basilar para a inclusão social, o 

acesso a bens e serviços criativos também 

emerge como premissa para a cidadania.  

Uma população que não tem acesso ao 

consumo e fruição cultural é amputada na 

sua dimensão simbólica.  Nesse sentido, in-

clusão social significa, preponderantemen-

te, direito de escolha e direito de acesso aos 

bens e serviços criativos brasileiros. 
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