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RESUMO 

Analise da institucionalização da ideia de indústrias criativas no Brasil, considerando-a 

como a interpretação específica de uma proposta difundida internacionalmente, com ênfase 

nas dinâmicas de construção reflexiva de formatos para administração de sistemas sociais 

com amplas dimensões. Reunindo setores distintos, considera-se tal noção como a 

oportunidade para Estados-nação confeccionarem ações orientadas à intervenção em 

mercados globais. Na última década, uma discussão identificou quatro eixos de tal política: 

tal setor origina-se na capacidade criativa; resulta em produtos comercializados através de 

regimes de propriedade intelectual; depende da tecnologia ou de corporações intensivas em 

seu uso; refere-se a uma percepção sobre cultura indiferente à questão estética. A definição 

brasileira atenta a um tema lateral em iniciativas internacionais, concentrando-se no 

desenvolvimento e definindo indústrias criativas como iniciativas voltadas à produção de 

ganhos coletivos.  

PALAVRAS-CHAVE 
Indústrias criativas, políticas públicas, teoria da estruturação, integração sistêmica.  

INTRODUÇÃO  

O objetivo deste artigo reside em analisar o processo de institucionalização para a ideia de 

indústrias criativas no Brasil contemporâneo, considerando-a como a interpretação, adotada 

em um país específico, de uma proposta internacionalmente debatida. Com discussões que 

remontam ao final dos anos 90, a importância pública de tal ideia se amplia durante a 

década passada, obtendo visibilidade, no caso brasileiro, somente em um momento mais 

recente.  
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Tenta-se, aqui, compreender tal concepção através de uma análise focada nas dinâmicas de 

construção reflexiva para formatos de administração de sistemas sociais dotados de vastas 

dimensões. Para isso, o texto recorre à teoria da estruturação (GIDDENS, 1979, 1984). 

Interpreta-se a ideia de indústrias criativas como uma tentativa tanto de Estados-nação 

quanto de organizações internacionais de confeccionar políticas relativas à intervenção em 

mercados globais.  

Neste texto, a ênfase se concentra nos documentos e propostas produzidas pela Secretaria 

de Negócios Criativos, ligada ao Ministério da Cultura. Em nosso país, suas intervenções 

possuem importância central no trabalho de institucionalizar um formato específico para tal 

projeto. Tal material concentra atenção intensa a um tema com pouca ênfase em outras 

iniciativas internacionais. No Brasil, indústrias criativas aparecem como um fator de 

desenvolvimento, noção centrada na expectativa de apresentá-las como oportunidade de 

produzir ganhos coletivos e não individuais, com destaque ao tema da sustentabilidade, 

postura que ecoa um esforço mais amplo em definir politicamente o papel do Estado.  

A fim de demonstrar tal argumento, este artigo se divide em duas partes. Na primeira, 

apresenta-se a discussão teórica em pauta, com ênfase na contribuição oferecida pela teoria 

da estruturação em relação ao tema da reflexividade, da natureza da ação do Estado e do 

processo de institucionalização de entendimentos distintos daqueles compartilhados em um 

dado momento histórico. A segunda seção apresenta a discussão substantiva em pauta, na 

expectativa de compreender o modo pontual a partir do qual a noção de interesse se afirma 

em nosso país.  

 

REFLEXIVIDADE, AÇÃO ESTRATÉGICA E INTEGRAÇÃO SISTÊMICA  

O trabalho de construir um entendimento específico sobre cultura, como aquele presente na 

redefinição proposta através das políticas estatais voltadas às indústrias criativas, deve ser 

compreendido como um exercício de reflexividade. Traço relevante na caracterização da 

modernidade, tal tema surge como a habilidade de questionar e reordenar, de modo 

contínuo, as definições previamente estabelecidas (BECK, GIDDENS, LASH, 1994). Por 

sua vez, reorganizar aspectos preordenados, buscando alternativas para sua compreensão 

frente aos questionamentos sistemáticos possíveis de ser produzidos em tal momento 
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histórico, decorre da maleabilidade através da qual os processos de reencaixe permitem a 

produção recorrente nde novas arrumações para práticas da vida social (GIDDENS, 1990).  

As políticas voltadas para tais indústrias criativas se constituem como uma ação estratégica, 

direcionada através da agência de certos atores à transformação no ordenamento já definido 

sobre determinados temas. Trata-se de um modo de produzir integração sistêmica no plano 

das políticas importantes para as relações econômicas travadas em uma sociedade global, 

marcada por uma larga desconexão tempo-espaço. Como resultado, definem-se novas 

características para os elementos de mediação em pauta, com ênfase nos processos de 

legitimação relevantes na estruturação de tais sistemas sociais (GIDDENS, 1979).  

Aqui, o papel do Estado, contêiner relevante de poder, mostra sua especial importância. A 

capacidade administrativa por ele concentrada – possível de perceber no manuseio de 

recursos autoritativos, mas também alocativos – aparece no poder de influenciar os 

elementos mais diversos na vida social (GIDDENS, 1985). A capacidade de administrar 

tópicos como os da cultura influencia na transformação sobre o entendimento oferecido a 

tal categoria, tratando-a contemporaneamente como algo possível de instrumentalizar de um 

modo inédito (FEATHERSTONE, 1991).  

Compreender a ação do Estado implica em observar seu esforço por definir a natureza e as 

características institucionais da atividade econômica que se procura institucionalizar, com 

foco nos traços que decorrem da intervenção proporcionada por tal esfera estatal. Trata-se 

de um problema conectado a uma discussão de economia política, destinada a identificar a 

natureza do relacionamento construído com aqueles agentes de mercado influentes na 

constituição da economia. Deste modo, uma questão relevante a tal discussão reside em 

perceber a variabilidade institucional das propostas possíveis de surgir, considerando a 

possibilidade de diversos caminhos distintos para a constituição das sociedades modernas 

(HALL, SOSKICE, 2001).  

Tal discussão se orienta por uma ênfase no caráter institucional da modernidade 

(WAGNER, 1994). Estas políticas participam na constituição de uma sociedade 

globalmente conectada, com características próprias em termos das soluções adotadas para 

integração sistêmica (CASTELLS, 2001; HELD ET AL, 1999). Em nosso país, observa-se 
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um intenso interesse do Estado em participar de um esforço internacional para a criação de 

certo consenso, promovendo instrumentos para fomento e promoção de uma concepção 

sobre cultura útil à criação de empreendimentos econômicos de determinado tipo. O rumo 

através do qual tal visada se institucionaliza será apresentado na próxima seção.  

 

A IDEIA DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS NO BRASIL: UMA INTERPRETAÇÃO 

No Brasil, apenas muito recentemente a proposta de indústrias criativas parece ter adquirido 

relevância. Mostra-se notável a atenção dispensada ao tema após a organização, em 2011, 

de uma Secretaria para Economia Criativa pelo Ministério da Cultura. Daí em diante, vem 

se consolidando, em determinadas regiões, instrumentos de apoio técnico e financeiro, além 

de alguns incentivos federais.  

As origens de tal noção, como traçado por diversos autores (CUNNINGHAM, 2004; 

GARNHAM, 2005; HESMONDHALGH, 2005), remontam à renomeação do Department 

for National Heritage inglês em Department for Culture Media and Sport, associada à 

posterior defesa de um grupo muito específico de políticas (DEPARTMENT FOR 

CULTURE MEDIA AND SPORT, 1998, 2001). Apresentadas em 1998, tais propostas 

consistem na tentativa de agrupar setores produtivos profundamente variados, possíveis de 

incluir desde as velhas indústrias culturais até as novas mídias, passando pela arquitetura, 

moda e design
3
.  

Nesta discussão internacional, parece possível sistematizar em quatro itens as opções 

através das quais se tentou definir tal Ideia de indústrias criativas (BENDASSOLLI ET AL, 

2009; GALLOWAY, DUNLOP, 2007; BLYTHE, 2001; PRATT, 2005; FLEW 2011). 

Afirmar suas características essenciais, distinguindo-a de políticas já estabelecidas em 

relação às artes e à defesa da identidade nacional permite apontar aquilo que a distinguiria. 

A primeira aposta se centra na ênfase à criatividade. Assim, a principal característica dos 

                                                

3 Tal lista inclui as seguintes tarefas: apresentações artísticas; arquitetura; artes e antiguidades; artesanato; 

cinema; mercado editorial; moda; música; publicidade; software; software interativo de entretenimento; 

televisão e rádio 
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diversos setores possíveis de constituir tal conceito residiria em lidar com um insumo 

intangível, de importância típica a um momento histórico marcado pela relevância da 

informação e dos bens de conhecimento.  

Se, nesta busca por definições, a primeira opção se concentrou na origem de tais bens, a 

segunda se centrou em seu produto. Neste caso, a característica essencial residiria na 

possibilidade de seus resultados serem preferencialmente protegidos através da propriedade 

intelectual. De fato, tais direitos de autor se tornaram tema central nas discussões sobre 

comércio internacional, em grande parte devido à crescente relevância econômica dos bens 

intangíveis (BESEN, RASKIND, 1991). Na verdade, desde a rodada Uruguai, parte notável 

dos enfrentamentos sobre o tema versou sobre a tentativa de equacionar um regime de 

regulação capaz de oferecer homogeneidade nas relações entre países.  

A terceira possibilidade se refere à relevância, nos mercados orientados segundo a proposta 

de indústrias criativas, tanto à tecnologia quanto às firmas organizadas através do uso 

recorrente de tal recurso. Tais setores, por serem intensivos no uso de conhecimento, se 

mostrariam especialmente propícios a ser explorados através de modelos flexíveis de 

coordenação. Entram em pauta a especialização flexível e a lógica de organização através 

de redes informacionais, projetos de negócios e instrumentos de conexão e desconexão, 

como traço particular a um tipo contemporâneo de capitalismo.  

O último e mais polêmico elemento se relaciona ao modo como a adoção de tal conceito de 

indústrias criativas implicaria no rompimento entre diferenciações estéticas relativas à alta, 

média e baixa cultura. Uma extensa discussão apontou a conexão entre a arte e a realização 

de determinados objetivos instrumentais, como a usurpação de práticas eruditas como 

instrumento de distinção através de capital e violência simbólicas (BOURDIEU 2009). 

Contemporaneamente, contudo, a expectativa relativa às indústrias criativas reside na 

oportunidade de criar negócios economicamente viáveis, em um horizonte muito distinto 

daquele anteriormente imaginado.  

Cada uma destas perspectivas descreve traços relevantes para compreender o modo através 

do qual se procurou definir a ideia de indústrias criativas. Em isolado, contudo, cada uma 

delas possui limites visíveis na tarefa de dar conta integralmente de tal projeto. Seria 
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complexo atribuir à criatividade a capacidade de resumir este conjunto de atividades. 

Afinal, mostra-se impossível identificar algum tipo de tarefa humana capaz de prescindir da 

habilidade imaginativa. Ao se utilizar tal categoria como chave de interpretação, seria 

necessário incluir entre as indústrias criativas a física de partículas e a estatística, ambas 

intensivas em criatividade. Ao mesmo tempo, parece pouco provável agrupar todos os 

produtos das indústrias criativas por sua capacidade de gerar resultados possíveis de 

proteger a partir do regime de propriedade intelectual. A proposta não se aplica a diversos 

segmentos da lista de itens envolvidos, como o artesanato e a arquitetura.  

O uso intensivo de tecnologia possui importância concreta na definição sobre indústrias 

criativas. De fato, diversas atividades de tal setor se referem às novas mídias. Todavia, tal 

noção envolve tanto as velhas indústrias culturais quanto estes novos segmentos. Em certos 

casos, ainda mantém relevância as grandes corporações integradas, como os conglomerados 

capazes de envolver estúdios de cinema e redes de televisão (JIN, 2007). De outro, 

pequenos ateliers dificilmente parecem se adequar a tal modelo de uso intensivo em 

tecnologia. Por último, o tema da ausência de distinção entre produtos da cultura parece 

difícil de aceitar, especialmente quando se considera o risco de museus e produções de 

vanguarda competirem por financiamento, através de instrumentos privados ou estatais, 

com produtos comerciais, como itens de software para entretenimento.  

Assim, cada uma destas categorias parece problemática por múltiplas razões, mostrando-se 

difíceis de ser aplicadas, em isolado e sem maiores considerações, na definição de 

indústrias criativas. Qualquer definição sobre o tema demanda a coordenação de cada um 

destes elementos. Toda a discussão sobre sua validade aponta para as dificuldades em 

aceitar qualquer um sem levantar um debate complexo de resolver.  

No caso brasileiro a definição utilizada para institucionalizar a ideia de indústrias criativa, 

embora recorra a estes temas, demanda, contudo, ainda outra categoria. Aqui, a solução 

adotada pelo Estado recorre a uma ideia com intensa capacidade de reunir consenso, 

considerando o jogo de forças políticas em ação desde a última década. Em nosso país, tal 

tema recorre intensamente à noção de desenvolvimento, proposta com ampla aceitação no 

Brasil contemporâneo. Neste sentido, as indústrias criativas deveriam, através da cultura, 
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ser relevantes na medida em que permitissem a obtenção de uma série de ganhos, tanto 

individuais quanto coletivos.  

Deste modo, reunir tais atividades distintas se justificaria pela oportunidade, presente em 

cada uma delas, de gerar inovações úteis na abertura de novos mercados. A temática retoma 

uma ênfase típica à discussão teórica sobre economia da inovação (PEREZ, 2010; 

HANUSCH, PYKA, 2007), com visível interesse político no Brasil, perceptível já em 

outras ocasiões. Neste espírito, o foco em desenvolvimento regional, retomando o tema dos 

arranjos produtivos locais, complementa parte pontual desta discussão sobre a mudança 

tecnológica (MALERBA, 2002).  

De fato, a importância deste desenvolvimento regional parece central em toda a proposta, 

como se percebe na ênfase oferecida pelo MinC aos territórios criativos (SECRETARIA 

DE ECONOMIA CRIATIVA, 2011, p. 61). A atenção à possibilidade para criar espaços 

economicamente relevantes e, ao mesmo tempo, capazes de, pela inovação, garantir 

qualidade de vida a seus habitantes, surge como ideia com força especial (p. 40-1).  

A operacionalização de tal proposta, por sua vez, deveria ocorrer através da coordenação de 

instituições públicas e privadas, em relação às quais o Ministério da Cultura ocuparia 

posição central (p. 51-55). Trata-se de uma forma muito específica de afirmar a importância 

do Estado (Marchi 2012), remodelando o histórico de seu relacionamento com a cultura.  

Tais questões retomam temas diversos, já enfatizados pelo Estado em outras ocasiões. A 

proposta de desenvolvimento sustentável aparece logo na própria definição da Secretaria, 

cuja ênfase reside nos pequenos e médios negócios, capazes de funcionar como instrumento 

para a obtenção dos tão esperados resultados coletivos. A cultura, neste sentido, aparece 

como fator relevante para um determinado fim que se localiza para além dela mesma (p. 

38).  

Estas expectativas se traduzem no conjunto de atividades propostas no ano de 2011 e no 

primeiro trimestre de 2012. Pode-se identificar certo conjunto de iniciativas voltadas ao 

apoio financeiro e à capacitação técnica, entre 12/2011 e 01/2012, com a criação, através da 

Secretaria de Economia Criativa, de departamentos denominados Criativa Birô. Sua 
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formatação retoma, em vários pontos, o formato adotado pelo Sistema S, traço explícito no 

próprio plano da Secretaria de Economia Criativa (2011, p. 44). Tais recursos foram 

instalados, na primeira ocasião, nos Estados do Acre, Goiás, Pernambuco; na segunda, em 

Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Considerando o investimento de R$ 1,5 milhões em 

cada um deles, parece razoável supor, neste espaço de tempo, uma inversão total de 

aproximadamente R$ 7,5 milhões (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011a, 2011b, 2012a, 

2012b).  

Ao mesmo tempo, algumas linhas de financiamento surgiriam quase simultaneamente. Tais 

fontes envolvem um edital para 150 projetos com valor individual pouco maior que R$ 25 

mil, no valor total de R$ 3,6 milhões, em duas faixas distintas (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2011C). No mesmo espírito, se tentaria selecionar 22 teses e dissertações, 

através de prêmios individuais com valor total de R$ 810 mil (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2011d).  

Assim, a institucionalização da ideia de indústrias criativas associa-se ao movimento 

através do qual o Estado brasileiro procura afirmar a importância de seu projeto de 

desenvolvimento, com ênfase pontual na construção da relevância, em tal movimento, dos 

próprios instrumentos estatais. Tal construção aparece como uma oportunidade de 

institucionalizar uma compreensão sobre cultura possível de se tornar intensamente 

relevante na produção de rotinas envolvidas no monitoramento reflexivo das ações 

possíveis de se afirmar, na vida social, a partir da intervenção de tais aparatos de Estado.  

A reflexividade a partir da qual tal transformação procede oferece a chance de identificar 

novas oportunidades para a intervenção, através da política, sobre o processo de condução 

da vida social, como as iniciativas anteriormente descritas permitem perceber. Sua 

afirmação representa o trabalho de, através da ação estratégica, introduzir novos temas 

numa agenda de discussão. Como contêiner de poder, a tarefa desempenhada pelo Estado-

nação parece ser legitimar uma compreensão específica sobre o papel que deve atuar, 

remodelando, para isso, a própria trajetória a partir da qual se compreendeu a noção de 

cultura em nosso país.  
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CONCLUSÃO  

A discussão sobre economia criativa no Brasil adquire um caráter de especial interesse, 

especialmente visível na ênfase oferecida à ideia de desenvolvimento. Por um lado, adotar 

uma percepção sobre cultura centrada em tal visão representa um passo em direção a um 

entendimento novo, em comparação à história pregressa do relacionamento com o tema.  

Por outro lado, a ênfase na inovação através de pequenos negócios capazes de organizar 

redes de colaboração possíveis de alavancar o desenvolvimento nacional retoma temas 

discutidos alhures nas políticas industriais brasileiras. De fato, essa não é a primeira vez que 

se tenta apresentar tal proposta como uma oportunidade. Na verdade, este retrato retoma 

encaminhamentos pensados para a economia brasileira já nos anos 90 (LADEIRA, 2007).  

Neste sentido, parece interessante perceber a semelhança entre tal proposição e as 

recomendações para o setor de tecnologias da informação, especialmente software, naquele 

outro momento. Seria possível interpretar tal semelhança como decorrente da consciência 

prática dos envolvidos, relacionando-se com suas rotinas previamente instituídas frente a 

uma nova oportunidade? Este parece ser um tema relevante de tratar em discussões futuras.  
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