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A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA

Caminhos novos

C

omo outras grandes nações, o Brasil foi, ao longo de sua história, grandemente beneficiado pelo espírito empreendedor de seus cidadãos. Dos bandeirantes do século 16 aos pequenos comerciantes, industriais e prestadores de
serviço que hoje enfrentam o cipoal burocrático e pesados impostos para continuar
seguindo adiante, foram os microempresários os maiores responsáveis pela chegada de nosso País ao atual estágio de desenvolvimento.
Nosso futuro, do mesmo modo, continuará dependendo deles. Seremos um
país melhor, ou pior, dependendo das condições que criarmos para o avanço dos
pequenos negócios. Para continuar crescendo, precisamos garantir a eles menos
burocracia, impostos mais justos, linhas de crédito adequadas, qualificação e assim
por diante.
Mas dependeremos também – e principalmente – da criatividade desses empreendedores. Será a capacidade de inovação desses novos bandeirantes que
determinará os destinos de nosso país. Ela nos guiará pelos caminhos que, sem
dúvida, levarão o Brasil a ocupar o espaço que merece no cenário mundial.
Esse foi um dos temas do debate promovido pelo Espaço Democrático, em fevereiro de 2013, sobre Economia Criativa e Empreendedorismo. Ao final, os participantes concordaram: se quer ser realmente um país de empreendedores, o Brasil
precisa formar gerações que acreditem na importância de criar novas empresas, de
fazer negócios de maneira criativa. E precisa também criar um ambiente institucional que fomente esse tipo de comportamento.
As páginas seguintes contêm a íntegra desse debate. Com ele, o Espaço
Democrático segue em seu objetivo de discutir os grandes temas nacionais, buscando subsídios para a ação política do Partido Social Democrático nas instâncias
em que ele se faz presente.
Como se verá, a conclusão do debate é otimista. Temos disposição para empreender e isso certamente influenciará positivamente o nosso destino. Essa é
também a visão do PSD.
Guilherme Afif
Presidente do Espaço Democrático
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Ideias do debate
Dois fatores são indispensáveis a um país de empreendedores:
uma geração que acredita ser capaz de fazer as coisas de maneira
diferente, inovadora, e um ambiente institucional que permita
e fomente esse tipo de comportamento.

O Brasil corre o risco de não dar o salto que o levará de
um país de classe média para um país de classe alta. A
única possibilidade de fazer isso é através da economia
criativa, da inovação.

Estamos vivendo uma janela de oportunidade
que não pode ser perdida, para tornar o Brasil
realmente um país de empreendedores.

É necessário estimular a formação de uma nova
geração de empreendedores, educar essa nova geração e criar um ambiente que favoreça, que estimule a
criação de negócios inovadores.

Criatividade pede liberdade. Liberdade para ousar, correr risco, inovar. E burocracia nem sempre rima com
liberdade, especialmente quando é excessiva, quando
tolhe por controle de poder.
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Nos países que estimulam a inovação, o fracasso é visto
como uma etapa de aprendizagem necessária para o
empreendedor melhorar seu modelo de negócio. Um empreendedor médio, nos EUA, falha pelo menos quatro
vezes antes de ter sucesso. Se ele é punido severamente
com corte de crédito, com o valor cultural de fracassado,
dificilmente vai tentar de novo.

A escola talvez seja a única instituição que não mudou nada desde o século 19: é um professor ensinando
para um grupo de alunos. Os conteúdos também mudaram
muito pouco. Nesse mundo de inovação, de rapidez de geração de conhecimento e informação, por que a escola não
muda?

A escola deveria ser o espaço para discutir as ideias.
E o professor deveria ser o mediador que desafiasse as
crianças e jovens a pensar criticamente sobre os conteúdos a que eles são expostos.

Nós nascemos criativos, intuitivos, com essa capacidade
aguçada de poder criar, ter ideias novas. E o que a escola
faz é matar essa capacidade, cercear essa capacidade.

Criar um empreendimento, dar vida a ele e fazer prosperar
exige criatividade, mas exige também organização,
transpiração, persistência. Você pode ser mais flexível
numa empresa criativa, mas não pode deixar de ter algum
grau de organização.
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Rubens Figueiredo, Luiz Alberto Machado, Lúcia Dellagnelo, Marcel Solimeo

Debatedores
• LUIZ ALBERTO MACHADO, economista, professor da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), de
São Paulo, especialista em economia criativa.
• LÚCIA DELLAGNELO, secretária de Estado adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Santa Catarina e doutora pela Universidade de Harvard.
• MARCEL SOLIMEO, economista e especialista em empreendedorismo.
Mediador
• RUBENS FIGUEIREDO, cientista político e diretor do Espaço Democrático
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RUBENS FIGUEIREDO: Estamos aqui em São Paulo, na sede do Espaço
Democrático, que é a Fundação para Estudos de Formação Política do PSD,
o Partido Social Democrático. Hoje estamos realizando mais um seminário
do nosso ciclo de debates, “Desatando os nós que atrasam o Brasil”.
Nesse encontro de hoje teremos, como das outras vezes, a possibilidade de participação através da internet, do nosso site: www.psd.org.br.
Hoje, o nosso assunto é extremamente atual, vibrante: a economia
criativa, que segundo a ONU movimenta cerca de 10% da economia
mundial. O Brasil é um país criativo? Temos condições de entrar neste
segmento da economia com o dinamismo que nos é peculiar?
Para discutir este tema tão importante e atual, temos três convidados:
o Luiz Alberto Machado, economista, professor da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), de São Paulo, especialista em economia criativa. Ao
seu lado, a dra. Lúcia Delagnello, secretária de Estado adjunta da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina e doutora pela
Universidade de Harvard. E o doutor Marcel Solimeo, economista e - posso
afirmar sem sombra de dúvida - um dos maiores especialistas brasileiros em
empreendedorismo.
Eu gostaria de iniciar o nosso debate saudando os nossos amigos de
Goiânia, reunidos no hotel Address, mais ou menos 150 pessoas, para acompanhar este debate. Este evento em Goiânia está sendo coordenado pelos
deputados Joaquim de Castro e Francisco Júnior, e pelo vereador Virmondes
Cruvinel. Goiânia é a terra do deputado Vilmar Rocha, que é também vicepresidente da Fundação Espaço Democrático. A organização destes eventos conta com a colaboração do Leonardo Rasuk.
Eu gostaria de iniciar o debate perguntando ao Machado qual é o conceito de economia criativa. Quais são as atividades que se englobam nesta
ideia de economia criativa?
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LUIZ ALBERTO MACHADO

“

A expressão economia criativa é a que acabou prevalecendo depois de um início um pouco
controvertido. Na Inglaterra, que foi um país pioneiro, falava-se em indústrias criativas. Depois,
em alguns lugares, surgiu a expressão “economia
da cultura”. Mas hoje há uma certa convergência
em torno do nome “economia criativa”.
A economia criativa se caracteriza, basicamente, por ser a economia do intangível, ou seja,
ao contrário do setor manufatureiro, que trabalha
com produtos tangíveis, com coisas, bens que você
pega e coloca à disposição dos outros, ela está
ligada ao setor de serviços. Mas não serviços de
uma forma geral. É aquela parte que permite a remuneração da propriedade intelectual, do direito
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autoral. Portanto, a matéria-prima fundamental da
economia criativa é a criatividade, obviamente, e
a imaginação humana.
É um novo campo de estudo, de pesquisa, bastante revolucionário porque se a gente considerar
que a criatividade e a imaginação são absolutamente infinitos, um dos grandes problemas da
economia, que é trabalhar apenas com recursos
escassos, encontra na economia criativa uma
perspectiva de desenvolvimento extraordinário.
Concluindo essa primeira rodada, o que entra no conceito de economia criativa no sentido
estrito? Porque algumas pessoas dão o sentido
e uma abrangência um pouco maior da economia criativa, englobando setores como esporte e

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
turismo, que não fazem parte da visão pura. No
caso da visão mais estrita, ela envolve arquitetura, artesanato, artes performáticas, cinema,
rádio, TV, moda, literatura, música, produção de
softwares, games... Então, é um setor que, inclusive, tem crescido muito nessas últimas áreas
ligadas com a chamada tecnologia da informação.

“

RUBENS FIGUEIREDO: Eu gostaria de chamar
uma pesquisa que nós fazemos em todos os debates. Para responder, basta enviar mensagem de
celular para o número (61) 8289-5555, digitando
a resposta que você acha mais adequada. A pergunta é a seguinte: qual o maior obstáculo à criação de negócios inovadores no Brasil?
A) Excesso de impostos;
B) Falta de crédito;
C) Muita burocracia.
Você pode responder por este telefone.
Professora doutora Lúcia Dellagnelo, a senhora
é uma das coordenadoras de um projeto que se
desenvolve em Santa Catarina, de formação de
uma nova geração de empreendedores com criatividade e inovação. Como funciona este projeto?
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LÚCIA DELLAGNELO

“

O projeto Nova Economia, em Santa Catarina, visa a apoiar e estimular os pequenos empreendedores, dando acesso ao crédito – temos
um programa de juro zero para os pequenos empreendedores –, mas principalmente juntando esses empreendedores em classes produtivas para
que eles tenham mais facilidade de participar de
feiras, de rodadas de negócio, e recebam consultoria. Nós temos uma parceria com o Sebrae que ajuda esses empreendedores a acessarem as consultorias técnicas e financeiras para o seu negócio.
Mas para dar a minha contribuição para este
debate, eu gostaria de trazer aqui um artigo que
li no ano passado no Wall Street Journal, que me
chamou muito a atenção. O título era “O país
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dos empreendedores”. E mostrava o resultado
de uma pesquisa que perguntava para pessoas
empreendedoras bem-sucedidas qual foi o fator
mais importante no sucesso dos seus empreendimentos. E o jornalista notou que, à medida em que
ele ia conversando com pessoas de diferentes cidades e faixas etárias, a resposta mudava. Para os
jovens, o principal fator de sucesso dos seus empreendimentos tinha sido uma característica pessoal: coragem, vontade de fazer diferente, esforço,
o trabalho. E à medida que esse empreendedor
ia envelhecendo, quem tinha uma faixa etária
mais alta, dizia: “Olha, o ambiente de negócios,
as instituições, os mentores que tive para o meu
negócio...”

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
E a conclusão que eu tirei deste artigo é a
seguinte: pelo menos dois fatores têm que estar
presentes em um país para que possa ser chamado
de um país de empreendedores. Ter uma geração
que acredita que é capaz de fazer as coisas diferentes, de criar novos negócios, de fazer negócios
de uma maneira criativa, inovadora; e um ambiente institucional que permita e fomente esse tipo
de comportamento.
Eu acho que no Brasil, pela primeira vez, nós
começamos a ter essas duas condições que são
importantes para o Brasil se tornar um país de
empreendedores. Temos a estabilidade econômica, pela primeira vez uma consolidação das
instituições democráticas, das instituições
econômicas, e nós temos uma geração que
está na escola. Conseguimos universalizar o
acesso à escola no Brasil. Temos as condições
básicas, mas agora a gente precisa tornar esse
sonho realidade.
Há pouco tempo, um economista do Banco
Mundial mostrou que o maior risco que o Brasil
corre é manter-se como um país de classe média,
não dar o salto qualitativo para passar de um país
de classe média para um país de classe alta. E
ele vê que a única possibilidade de fazer isso – e
não só ele, mas muitos economistas mostram – é
através da economia criativa, da inovação, do valor
intangível de produtos e serviços que possam colocar o Brasil num novo patamar de competitividade.
Então, eu acho que estamos vivendo uma
janela de oportunidade que nós não podemos
perder para fazer do Brasil realmente um país de
empreendedores. Santa Catarina está dando um
passo, mas tenho certeza que existem outras experiências interessantes no Brasil. Primeiro, de
formar uma nova geração de empreendedores,
de educar essa nova geração e criar um ambiente
que favoreça, que estimule a criação de negócios
inovadores.

“

RUBENS FIGUEIREDO: Marcel, o Brasil vive uma
espécie de contradição. Por um lado, as pesquisas realizadas mostram que o brasileiro, de uma
maneira geral, é muito empreendedor. Nós temos
pesquisas que, dependendo da maneira como a
pergunta é feita, mostram que entre 44% e 68%
dos brasileiros teriam negócio próprio. Recentemente o PSD fez uma pesquisa através do Espaço
Democrático e esse número foi de 62%. De cada
dez pessoas, seis têm vontade de abrir um negócio próprio. Por outro lado, o ambiente econômico
é considerado muito hostil, seja do ponto de vista
das exigências burocráticas, seja da alta tributação, das obrigações acessórias. Como conciliar
esse povo criativo e empreendedor com este ambiente desfavorável?
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MARCEL SOLIMEO

“

Bom, criatividade pede principalmente
uma coisa: liberdade. Liberdade para ousar,
para correr risco, para inovar. E burocracia nem
sempre rima com liberdade, especialmente
quando é excessiva, quando tolhe por um controle de poder que a burocracia normalmente
sempre busca ampliar. Acho que um caminho
que nós temos é (fazer) uma grande força para
tentar desburocratizar, facilitar. Mas depende,
também, principalmente no caso da economia
criativa, do respeito aos direitos de propriedade e aos direitos intelectuais. É preciso ter
uma segurança para que essas coisas se desenvolvam.
E eu acho que temos esse espírito empreendedor, está demonstrado. No passado o
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espírito empreendedor vinha muito mais da necessidade. Hoje, todas as pesquisas mostram
que é muito mais pelas oportunidades. Mas ainda
existem muitos obstáculos não só para abrir um
negócio, mas depois, para fazer o negócio prosperar. O ambiente institucional não é favorável
ao crescimento das empresas e a única coisa que
nós podemos fazer é continuar nessa tarefa de
muitos anos e de muita gente: desburocratizar,
reduzir tributação e deixar a economia funcionar
mais livremente. E em paralelo a isso, especialmente para a economia criativa, precisamos de
mais educação de qualidade. Porque nós somos
muito criativos, mas para sermos criativos na
tecnologia de ponta, precisamos melhorar muito
o sistema educacional.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
RUBENS FIGUEIREDO: Doutora Lúcia, entre as
atividades que são parte da economia criativa, o
Brasil é considerado, senão referência, um país
que as exercita com grande qualidade. Vou citar
alguns exemplos: propaganda e publicidade, arquitetura, moda, cinema – cada vez mais – música
e televisão. O Brasil pode ser considerado um país
de economia criativa forte?

LÚCIA DELLAGNELO

“

É preciso diferenciar a economia criativa de
um país inovador. O índice global de inovação que
foi publicado há pouco tempo, no final do ano
passado, coloca o Brasil em 57º lugar, bem atrás
de economias com PIB e renda per capita menores que os do Brasil.
Quando a gente vai abrir este índice para
descobrir por que o Brasil está tão mal no índice
de inovação, percebemos que duas questões
aparecem bem claramente: uma é a qualidade da
educação, que está formando poucos pesquisadores, poucos profissionais criativos e capazes
de gerar negócios inovadores; e depois o ambiente de negócios, que o Marcel já falou aqui,
que realmente tem muita burocracia, que não
rima com inovação.
Outra coisa que eu acho que precisamos mudar: o Brasil não é um país com economia criativa
tão consolidada por um aspecto cultural, que é a
punição ao erro, a punição à falha. A inovação só
acontece se as pessoas têm coragem de tentar
e falhar. Um empreendedor médio nos EUA, até
sua empresa dar certo, falha pelo menos quatro
vezes antes. Se esse empreendedor é punido
severamente com corte de crédito, com o valor

cultural de fracassado, dificilmente vai tentar de
novo. Então, a primeira coisa que a gente precisa
para criar uma cultura de inovação é tirar essa
cultura do fracasso associada a um empreendimento que não dá certo.
Nos países que estimulam muito a inovação,
o fracasso é visto como uma etapa de aprendizagem necessária para você melhorar o seu modelo
de negócio e partir novamente para o mercado.
Então, é muito importante que essa mudança
cultural aconteça. Em todos os índices – há vários,
índice da capacidade de inovação, índice global
de inovação –, infelizmente, o Brasil não está bem
colocado.

“

RUBENS FIGUEIREDO: Nós recebemos uma pergunta para você, Machado. É do Fernando Souza,
de Passos, no Rio Grande do Sul. Ele pergunta
pela Rede 55: a economia criativa tem a ver com
turismo? O turismo é um polo da economia criativa? O turismo é atividade muito mais antiga do
que o conceito de hoje na economia criativa. Mudou o conceito de turismo?
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LUIZ ALBERTO MACHADO

“

Excelente pergunta, Fernando, até porque
essa dúvida provavelmente passa pela cabeça de
muita gente. Como eu expliquei, há algumas controvérsias. Alguns dos maiores especialistas nesse
tema trabalham com conceitos diferentes. O conceito mais estrito, por exemplo, não inclui esporte
e turismo no rol das atividades da chamada economia criativa. Num conceito mais abrangente, que
vai trabalhar com classe criativa, provavelmente
esses dois segmentos vão entrar.
Mas eu vou te dar uma resposta: o turismo é
muito mais antigo do que a economia criativa e
a relação que se estabelece cada vez mais é que
o turismo pode receber uma grande injeção, um
grande estímulo, através da economia criativa.
Você tem exemplos.
Um dos substratos das pesquisas da economia criativa, já no campo aplicado, é a ideia das
cidades criativas ou da formulação de políticas
públicas para o desenvolvimento das economias
criativas. E você tem exemplos de cidades que não
eram atrações turísticas e encontraram, em alguma atividade que faz parte da economia criativa, a
razão de ser para se transformar num grande polo
de atração turística.
Vamos pegar, no caso do Brasil, Parintins, lá
no Amazonas. Onde você tem a festa do boi (Festival Folclórico de Parintins). Hoje é uma festa extraordinária, que movimenta uma economia fantástica, não apenas naqueles dias da realização da
festa, mas o pessoal que trabalha, que abastece o
Festival de Parintins, presta serviços para as escolas de samba do Brasil inteiro, se apresenta em
shows no Brasil e no exterior. Então, há toda uma
movimentação econômica extraordinária em cima
de alguma coisa que apareceu lá, que era uma festa regional.
Indo para o Nordeste, você tem as festas juni-

14

nas (Festas de São João). Há uma disputa muito
grande, por exemplo, entre Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). Qual delas é a mais fantástica do
Brasil? E, de novo, a gente fala: “Ah, mas a festa
junina dura um mês”. Não, mas você tem a economia desses lugares funcionando durante meses.
E você tem casos, por exemplo, de cidades
que são completamente diferentes, bem equipadas, bem aparelhadas, mas que também podem
ter, através da economia criativa, um estímulo ao
desenvolvimento do turismo. E eu vou dar o exemplo de São Paulo. Dificilmente alguém vem a São
Paulo pelas belezas naturais. Eu sou apaixonado
pela minha cidade, mas reconheço que não dá para
comparar com Floripa (Florianópolis), com o Rio de
Janeiro, com uma série de cidades maravilhosas
que você tem no Brasil.
Mas cada vez mais as pessoas vêm a São
Paulo e permanecem por mais tempo. Aquelas
pessoas que vêm para o turismo de negócios, que
era uma característica de São Paulo, permanecem
aqui porque a cidade vem se transformando,
exatamente, num exemplo fantástico de cidade
criativa, onde você tem equipamentos, museus,
instalações, teatros, restaurantes, cinemas e
atividades criativas quase que o tempo todo.
Na semana passada nós tivemos aqui em São
Paulo o Campus Party, que reuniu milhares de internautas, de adeptos da tecnologia da informação, e é uma coisa que começou há cinco ou seis
anos, pequenininho, e hoje já atinge milhares de
pessoas. E pelo que eu vi hoje nas manchetes dos
jornais, o Eike Batista vai levar isso para o Rio de
Janeiro a partir deste ano ou do ano que vem. E
a ênfase, no Rio, vai ser exatamente a economia
criativa.
Então, este casamento entre serviços e alguns
setores de produção manufatureira pode dar um
estímulo muito grande ao turismo, respondendo,
então, à pergunta do Fernando.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
RUBENS FIGUEIREDO: Marcel, agora é para você.
Marcelo Tavares, de Gravatá, Pernambuco, pelo
Facebook. Como os empreendedores brasileiros
podem aproveitar o crescimento do poder de consumo da classe C para expandir ou criar novos
negócios? É uma janela de oportunidade que está
se abrindo?

RUBENS FIGUEIREDO: Tem uma pergunta aqui
para doutora Lúcia. Sou jovem, minha cidade é
pequena. Gostaria de saber como criar um estabelecimento criativo que possa atrair muita gente
e que gere grandes lucros. E gostaria de ressaltar
que sou muito fã do partido. Sou um dos filiados
na minha cidade. É de Gravataí, Santa Catarina.
Então, ela quer saber algo simples, doutora: como
criar um empreendimento que atraia muita gente
e dê muito lucro, com rapidez.

MARCEL SOLIMEO

“

É uma grande janela de oportunidade. Nós
incorporamos no mercado de consumo cerca de
40 milhões de pessoas nos últimos cinco anos.
Pessoas que entraram no mercado com grandes
demandas porque antes não tinham acesso a
uma grande gama de bens. E hoje você tem também o crédito como um instrumento que facilita
atingir esse tipo de consumidor. Nós tivemos uma
queda da taxa de juros, o alongamento dos prazos do crediário, que faz cair o valor das prestações. Então, hoje esse consumidor da chamada
classe C está demandando bens de maior valor. A
oportunidade é muito grande. E aí tem que entrar
a criatividade e o senso de oportunidade. Mas é
necessário pesquisar um pouco para achar os
nichos corretos de mercado.
Não há maior estímulo para as micro e pequena empresas do que o crescimento da economia.
Apesar de todos os obstáculos, é o crescimento
que ainda oferece as maiores oportunidades.
Acho que estamos tendo essa oportunidade não
tanto no setor industrial, que vem atravessando
um período de dificuldade, mas especialmente
em comércio e serviços. Acho que ainda vamos
ter alguns anos bons pela frente.

“

LÚCIA DELLAGNELO

“

Adoraria ter essa resposta. Eu acho que o
mais importante é a gente pensar o que todo empreendedor, quando está querendo construir alguma coisa, um novo negócio, vai agregar de valor
para a sociedade onde ele vive, para a comunidade. Isso pode ser respondido de diferentes maneiras. A criação de um novo produto, de um novo
processo, fazer uma parceria com uma empresa ou
com um prestador de serviço que não existe na
sua cidade.
Na verdade, estamos vendo que a abertura
de empreendimentos em cidades pequenas vem
mostrando uma criatividade muito grande, trazendo para esses lugares produtos e serviços que até
então não existiam.
Perguntaram para o Steve Jobs do que ele sentia mais orgulho na vida dele de empreendedor.
Ele disse: “Ter conseguido criar uma empresa, não
um produto”. As pessoas pensavam que ele estava
orgulhoso pelos produtos que a Apple criava, mas
ele disse que gostava de ter conseguido sair de
uma ideia, juntar mais gente para fazer o sonho
ser produzido. Então, o empreendedor tem que
pensar isso: quem ele vai trazer junto e o que ele
vai agregar de valor para a comunidade onde está
inserido.

“
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RUBENS FIGUEIREDO: A Janaína Tibiriçá Lopes,
de Itajaí, também de Santa Catarina, pergunta
para a dra. Lúcia: como incentivar o espírito empreendedor dos jovens brasileiros? Na escola fundamental e básica ou na faculdade?

LÚCIA DELLAGNELO

“

Essa é outra pergunta interessante. A escola talvez seja a única instituição que não mudou
nada desde o século 19. Desde que foi criada, é
um professor ensinando para um grupo de alunos.
Da mesma maneira, os conteúdos mudaram muito
pouco. Então, a pergunta que se faz é: nesse mundo de inovação, de rapidez de geração de conhecimento e informação, por que a escola não muda?
Da maneira como a escola está organizada
hoje, não vai conseguir criar essa geração de empreendedores criativos que nós precisamos para
colocar o Brasil nesse patamar. E tem vários estudiosos se perguntando: como eu mudo a escola?
Como eu inovo dentro da escola? E talvez essa
seja a barreira mais difícil para quebrarmos.
Quando o Brasil está pensando em qualidade
da educação, temos que pensar também em formas inovadoras para trazer para dentro da sala de
aula. Saiu na imprensa, semana passada, que o Rio
de Janeiro criou a primeira escola sem sala de aula,
sem quadro negro, sem muros. Vamos ver o que
vai trazer essa experiência.
Ano passado eu passei um tempo na Universidade de Stanford com essa pergunta: “O que existe
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hoje em dia de inovação para a educação? O que
forma crianças inovadoras, com vontade de empreender, com autoconfiança para empreender?”
Na realidade, o que eu vi lá não é nenhuma fórmula mágica. Não é nenhuma grande tecnologia. Eu
tenho um filho adolescente que, quando vai para
a escola, sai de casa no século 21 e entra na Idade
Média. Porque ele é obrigado a desligar o Ipod, o
Ipad, todos os artefatos que ele anda ligado 24
horas por dia.
A escola teria que ser exatamente o contrário. Como é que eu entro na escola e encontro
um ambiente estimulante, que vai me fazer mais
criativo, que vai me trazer mais ideias? O Salman
Khan (educador que criou um método de aulas em
vídeo, transmitidas pela internet, que virou febre
no mundo inteiro) esteve aqui há duas semanas e
muita gente interpreta errado o que ele está trazendo. Dizem: “O que adianta trazer vídeos? Quer
dizer que agora a criança não precisa ir mais à escola, ela pode ficar em casa assistindo a um vídeo
pela internet?” O que ele está propondo é algo
muito profundo. Ele está dizendo que a escola não
tem sentido mais como apresentadora de conteúdos para os jovens. Os jovens são apresentados a
novos conteúdos o dia inteiro pelas redes sociais,
pela internet.
A escola deveria ser o lugar e o espaço para
discutir as ideias. E o professor deveria ser o mediador, que desafiasse as crianças e jovens a pensar criticamente sobre os conteúdos a que eles
são expostos. Então, nós precisamos mudar, e aí
não é só na faculdade. Faculdade é tarde demais.
Tem que começar no jardim de infância, já propor
para às crianças que sejam criativas.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
RUBENS FIGUEIREDO: Nós acabamos de receber aqui um e-mail do presidente do Espaço
Democrático, dr. Guilherme Afif Domingos, que
se encontra em missão fora do Brasil, mandando
um abraço e as boas-vindas à doutora Lúcia, ao
Marcel e ao Machado. Temos também perguntas
da Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná. Marcel, com a sua experiência de
economista e também de alguém que acompanha
as pesquisas que são realizadas sobre a questão
do empreendedorismo, você diria que o brasileiro
está se tornando mais empreendedor ou menos
empreendedor? E complementando: as mulheres
estão empreendendo cada vez mais?

Agora, como a doutora Lúcia falou, precisamos
também incorporar o sentido de inovação e isso
gera um estágio mais complicado. Se o Brasil quer
se tornar um país realmente desenvolvido, precisa
partir para a inovação. Não só o empreendedorismo tradicional, mas um empreendedorismo nessa
área da inovação, das novas tecnologias, que trazem realmente ganhos de produtividade muito
grandes. A economia só cresce efetivamente com
ganho de produtividade.

MARCEL SOLIMEO

RUBENS FIGUEIREDO: A economia criativa, Marcel, ela emprega muito?

“

O Brasil está se tornando mais empreendedor e a participação das mulheres tem crescido.
A última pesquisa do GEM (Global Entrepreneurship Monitor, programa de pesquisa de abrangência mundial que faz a avaliação anual do nível
de atividade empreendedora) mostra não só um
aumento da participação das mulheres como o
aumento da participação das outras regiões, das
regiões mais novas. Eu acho que quando há uma
relativa estabilidade da economia, você oferece
um horizonte que acaba facilitando o surgimento
do empreendedorismo. Se nós soubermos facilitar essa transformação do desejo em realidade,
em vez de criar obstáculos, acho que nós teremos
muito espaço para aumentar o grau de empreendedorismo da população.

“

MARCEL SOLIMEO

“

Depende, como o Machado disse, do conceito
que inclua na economia criativa. Mas eu acho que
a economia criativa pode, em determinadas atividades, não empregar muito diretamente. Mas ela
é meio para desenvolver outras atividades que
acabam empregando muito mais gente. Acho que
ela tem grande impacto na produtividade. E é isso
que leva ao crescimento saudável.

“
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RUBENS FIGUEIREDO: Temos agora uma pergunta enviada pelo Roberto Macedo, que se encontra
aqui no nosso auditório – o economista Roberto
Macedo, coordenador de estudos da Fundação Espaço Democrático. É para você, Machado. A Oktoberfest, de Blumenau, as celebrações da Semana
Santa em várias cidades mineiras, as congadas e
outras manifestações como essas são parte da
economia criativa? E como as cidades que não as
têm podem criar uma a mais? Você, de certa maneira, já respondeu, mas ele pergunta especificamente destas questões.

LUIZ ALBERTO MACHADO

“

A pergunta é muito boa porque me dá oportunidade de chamar a atenção para outras coisas.
Juntando aqui um pouco do que falou o Marcel,
um pouco do que falou a dra. Lúcia, não há dúvida
de que a criatividade passou a ser uma preocupação no Brasil há muito pouco tempo. Não estou
falando nem de economia criativa. Enquanto nós
tínhamos aquela inflação maluca, ter sucesso no
Brasil tinha muito mais a ver com ter uma reserva
de mercado, ser amigo do rei, do que propriamente
ser eficiente, ser competitivo.
Nós só começamos a pensar para valer em
qualidade, produtividade e criatividade, que é a
matéria-prima da inovação, do empreendedorismo, da produtividade, há pouco mais de vinte
anos. Portanto, a coisa começa aí, por um trabalho
de conscientização.
Muita gente ainda pensa que criatividade é dom.
Eu faço questão de ressaltar que sou parte de uma
universidade que teve a clareza de visão de perceber que isso poderia ser um diferencial competitivo e mandou muitos professores participarem dos
maiores eventos no mundo de criatividade, solução
criativa de problemas. E foi pioneira na introdução da
disciplina criatividade em todos os seus cursos.
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Então, eu acho que esse trabalho de conscientização e diagnóstico é fundamental. O Roberto
fala das cidades criativas e dá os exemplos da
Oktoberfest, das cidades mineiras... eu vou muito
além. A Oktoberfest não só cresceu de um fim de
semana para um evento de 18 dias, mas gera hoje
uma série de outros benefícios para Santa Catarina inteiro. Por exemplo: a assiduidade ao parque
do Beto Carrero cresce muito durante o período
da Oktoberfest porque muita gente que vai para
a Oktoberfest aproveita para ver algumas coisas
na região. Hoje você tem a Oktoberfest sendo
“exportada” para outras cidades do Brasil. Nós
tivemos Oktoberfest aqui (em São Paulo), em novembro, no Anhembi. A isso eu chamo de multiplicação, quando você consegue superar um dos
desafios, que é transformar um atrativo pontual e
local num atrativo mais duradouro e mais diversificado.
E aí eu vou te dar outros exemplos, Roberto,
que são fantásticos: Parati, com a Flip. Hoje Parati
atrai gente do mundo inteiro para uma feira que se
tornou referência internacional. Campos do Jordão,
com o Festival de Música. Gramado era conhecida
por ser uma cidade serrana de inverno, e aí criou
o Festival de Cinema. E agora teve o Natal das
Luzes. Então, você vai criando uma série de outras
razões para transformar aquela cidade que atraía
só numa determinada época do ano em várias
outras épocas. Isso pode ser feito numa cidade,
isso pode ser feito numa região, por meio de um
cluster, ou num bairro.
Você vê, por exemplo, Buenos Aires, que se
renovou completamente quando fez Puerto Madero, que foi a renovação de um setor portuário que
era degradado. Se você for a Belém do Pará, a Estação das Docas é exatamente isso. Você tem Barcelona, tem Bilbao, tem exemplos aqui no Brasil e fora
dele, de cidades, regiões ou bairros que ganharam
um estímulo extraordinário através de iniciativas
do que a gente chama de economia criativa.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
RUBENS FIGUEIREDO: Agora tem uma pergunta
do Roberto Gurgel, de Goiás, pelo Twitter, para
a dra. Lúcia. Doutora, é mais fácil desenvolver
economia criativa em cidades menores, como é
o caso de Florianópolis, ou o tamanho da cidade
não importa? É possível criar polos de economia
criativa em cidades de qualquer tamanho?

LÚCIA DELLAGNELO

“

Vou pedir ajuda para o Machado, que é
o especialista em economia criativa. Mas eu
imagino que em qualquer cidade, de qualquer
tamanho, você consiga descobrir alguma atividade e tornar aquela cidade... Por favor, Machado, me ajude.

“

LUIZ ALBERTO MACHADO

“

Eu concordo, até porque esses exemplos
mostram exatamente isso. Eu dei o exemplo
de São Paulo, que é uma cidade enorme, é uma
megalópole, e ela foi fazendo coisas no sentido
de se tornar mais atrativa através de vários itens
da economia criativa, mas eu também dei aqui o
exemplo de Parati, de Campos do Jordão, que são
cidades relativamente pequenas e que foram encontrar isso.
E há os casos de cidades que são naturalmente
atraentes, e aí o turismo passa a ser o ponto indutor. Você tem, por exemplo, em Portugal, cidades
muradas, que são medievais, que seriam naturalmente atraentes, como é o caso de Évora, de
Óbidos, mas essas cidades fizeram o quê? Criaram
festivais, uma série de atividades artísticas, musicais, teatro ao ar livre, e justamente no sentido de
expandir isso.
E cito os dois grandes exemplos que eu acho
que são de cidades totalmente artificiais, criadas,
e que em pouco tempo se transformaram em mecas de economia criativa com DNAs diferentes.
Uma delas é Las Vegas. Las Vegas foi criada no
meio do deserto, há quase 100 anos, e depois
se tornou conhecida como a capital do jogo. Mas
quem vai a Las Vegas hoje pode nem jogar uma
ficha no cassino porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você tem atividades
para fazer o tempo todo. Shows, musicais, seis
espetáculos simultâneos do Cirque du Soleil, um
comércio muito desenvolvido, viagens para o entorno, para o Grand Canion, uma série de coisas.
E a outra, que é um exemplo ainda mais fantástico, é Orlando. Foi construída no meio de um
pântano. Era uma região pouco desenvolvida dos
EUA e se transformou em poucos anos na capital
mundial do entretenimento. Começou com a Disney, hoje tem não sei quantos parques temáticos,
mas há muita gente que vai a Orlando para fazer
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outras coisas: participar de feiras – tem um centro
de convenções extraordinário –, tem um comércio
fantástico. São exemplos de cidades hoje consideradas exemplos de cidades criativas que
surgiram de DNAs completamente distintos.
E algumas até se renovam. Por exemplo, Los
Angeles, que era conhecida como a capital do cinema. Los Angeles hoje é uma cidade tão grande,
tem tantos problemas, sobretudo de tráfego, que
acabou criando outras coisas que a tornam atrativa. Muita gente que vai a para lá e fica num
pedacinho da cidade, pequenininho, ali onde tem
o Staple Center e o centro de convenções. Staple
Center é onde o Lakers e o Clippers (Los Angeles
Lakers e Los Angeles Clippers, times de basquete
que disputam a NBA), o Kings (Los Angeles Kings,
equipe de hóquei sobre o gelo) mandam seus jogos. No entorno tem um centro de convenções
extraordinário para não sei quantas mil pessoas,
e em volta daquilo tem dez ou quinze hotéis com
1.500 quartos.
Ou seja, tem muita gente que vai a Los Angeles participar de feiras, de convenções, e nem
sequer tem tempo de ver Hollywood. E, no entanto, sai de lá extremamente satisfeito porque
a cidade, aquela região, consegue oferecer tudo
aquilo que faz uma pessoa se sentir bem em termos de atendimento às suas necessidades. Todo
mundo que viaja gosta de fazer um passeio, uma
compra, e tudo aquilo você pode fazer sem ter
que enfrentar aquele trânsito caótico que é o de
Los Angeles.

“

RUBENS FIGUEIREDO: Doutora Lúcia, não tenho
culpa, mas o Wellington Rocha, de Campinas,
pergunta pelo Facebook: o humor pode ser considerado parte da economia criativa? Ele acha
que o brasileiro tem uma grande tradição nessa
área e gostaria de saber se esse tipo de atividade
se engloba nas atividades da economia criativa.

LÚCIA DELLAGNELO

“

É preciso diferencial, algo importante. O humor, a criatividade... isso claro que faz parte da
criatividade humana, mas para que se torne uma
força econômica, precisa algo mais do que ter humor, do que ser criativo, né?
Existe todo um ciclo de pensar como você
transforma um processo ou um produto inovador
em um negócio. E às vezes o brasileiro acha que só
porque teve uma ideia brilhante ou porque achou
algo muito interessante, ou tem uma habilidade
artística, necessariamente aquilo vai se transformar numa atividade econômica de sucesso.
A economia criativa está mostrando que, na
realidade, para você transformar isso numa força
econômica, num empreendimento produtivo,
tem que fazer um plano de negócios, “prototipar”, testar no mercado. Não é só simplesmente
manifestação, inovação ou a manifestação criativa. Existe um planejamento, uma fase de teste,
de mercado. Precisa seguir esses planos para o
empreendimento dar certo.
É preciso não misturar a característica do
brasileiro de ser cordial, criativo, bem-humorado,
com esse potencial inovador e do uso da criatividade como uma atividade produtiva. É preciso
mais para que este bom humor se torne uma atividade lucrativa e produtiva.

“
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A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
RUBENS FIGUEIREDO: Essa é para o Marcel Solimeo. A pergunta interessante do João Carlos
Gomes. Vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela
Rede 55. Como compatibilizar a criatividade com
a organização empresarial? Ele pergunta: Uma
empresa criativa tem que ter uma administração
diferente, também criativa, ou o modo de administrar tradicional pode ser adequado?

RUBENS FIGUEIREDO: Um ex-presidente da IBM
disse certa vez: “Pra você ter sucesso, aumente
a quantidade de fracasso!”. É exatamente essa
ideia, de que só a criatividade não basta. Mas as
pessoas estão insistindo nisso, viu, doutora Lúcia? Essa é do Rodrigo Cristiano Cararo, de São
Bento do Sul, Santa Catarina. A intuição é vista
como uma qualidade muito desejável para os
executivos de hoje, diz o Rodrigo. Como a intuição
e a criatividade se complementam?

MARCEL SOLIMEO

“

É preciso ficar claro que só criatividade não
basta. Como a doutora Lúcia já mencionou, é preciso suor também. Criar um empreendimento, dar
vida a ele e fazer prosperar exige criatividade,
mas exige também organização, transpiração,
persistência. E para isso tudo a gente precisa ter
método.
Você pode ser mais flexível numa empresa
criativa, mas não pode deixar de ter algum grau
de organização. Você não precisa seguir aqueles
cânones clássicos da administração que a gente
aprendeu na escola, até porque hoje em dia isso
tudo já foi revolucionado. Mas você precisa ter organização. Antes de criar a empresa, você precisa
fazer uma pesquisa de mercado, conhecer toda a
legislação, dimensionar os recursos necessários.
Não basta ter a ideia, ou às vezes só ter o produto. A empresa resulta de um complexo que vai levar ao seu sucesso. Muitas vezes você tem uma
grande ideia e começa sem qualquer organização.
Acaba fracassando, apesar da criatividade. Então,
é preciso juntar todas as coisas.

“

LÚCIA DELLAGNELO

“

Isso é interessante. Tem um vídeo do Youtube, do sir Ken Robinson (consultor internacional
em educação), que eu até sugiro e recomendo que
vocês vejam. Essa apresentação é um TED talk
(conferência aberta feita pela fundação privada
norte-americana sem fins lucrativos conhecida
como TED – acrônimo de Technology, Entertainment, Design, ou Tecnologia, Entretenimento,
Projeto ou Desenho). Ele diz que a escola de hoje,
da maneira como está organizada, mata qualquer
criatividade das crianças, dos estudantes que entram nela. Nós nascemos criativos, intuitivos, com
essa capacidade aguçada de poder criar, ter ideias
novas e a escola, o que faz, é matar essa nossa
capacidade, cercear essa capacidade de ter essas
ideias novas. E isso é verdade.
Mas como o Marcel falou, além da intuição e
da criatividade, é preciso um método, esforço e
organização para chegar a um objetivo. Hoje, um
executivo tem uma série de metodologias à sua
disposição para escolher como gerir a sua empresa. Não há um caminho único que seja o certo, um
modelo para gerar resultado.
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Uma das coisas que eu volto a enfatizar é a
questão do erro. Como a nossa sociedade pune
ou estimula as pessoas a arriscarem a errar. Não
é que a gente vá premiar o erro, mas a punição
de quem tenta e falha. A sociedade não pode ser
tão severa, fazer com que as pessoas deixem de
ter o impulso criativo, de tentar um jeito de fazer
diferente.
(É importante ter) tanto na escola como nas
empresas essa cultura de que é possível errar desde que eu reconheça onde errei e transforme esse
erro em um aprendizado, em uma maneira nova
de fazer as coisas a partir daquele ponto. É uma
questão importantíssima para nós termos empresas inovadoras, criativas.

“

RUBENS FIGUEIREDO: Temos aqui uma pergunta que é para a mesa. Então, quem se sentir
mais à vontade, por favor, pode responder. É enviada pelo Skype, pelo Luiz Caetano, de Sarasota,
Flórida. Há 20 anos um amigo meu teve a ideia
de fabricar vasos com restos de casca de coco.
Era um produto inédito, artesanal, criativo e
ecológico. A empresa dele foi bem até que empresas maiores copiaram a ideia que ele teve.
Industrializaram o produto e tomaram conta do
mercado. A pergunta é a seguinte: o Brasil tem
ferramentas legais suficientes pra proteger essas
atividades de inovação intelectual que são fundamentais na economia criativa?
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MARCEL SOLIMEO

“

Acho que o Brasil tem lei para tudo. Se funciona, é outra história. Acho que existem coisas
que se tornam de uso comum, inevitavelmente.
Você não pode impedir que outras pessoas
acabem utilizando uma matéria-prima disponível
como essa do coco. Tem que proteger a propriedade intelectual, e nem sempre a nossa proteção
é tão boa como poderia ser. Você tem a questão
de patentes... tudo isso é bastante complicado.
Mas o problema, às vezes, é que ele teve a
ideia, começou e estacionou. Tem que saber que
o mercado evolui, cresce e tem que se preparar
para isso. Não dá pra achar que aquilo vai ser um
monopólio. Uma ideia boa não é monopólio.
Então, eu acho que existe legislação para proteger a propriedade intelectual, mas não protege.
Acredito, em um caso como esse, que seria uma
reserva de mercado. Eu comecei com isso, ninguém mais pode fazer. Mas é uma coisa que está à
disposição de todo mundo. O problema todo é que
a criatividade não se esgota em ter a ideia.
Volto a insistir: é preciso ter organização, método e definir se quer crescer, não quer crescer.
Ter um perfil que possa manter a empresa viva
pequena, ou a empresa cresce. Acho que não é um
problema de legislação nesse caso.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
LÚCIA DELLAGNELO

“

RUBENS FIGUEIREDO: Agora nós temos aqui
o resultado da enquete que fizemos no começo
deste encontro. A pergunta era: aponte o maior
obstáculo à criação de negócios inovadores no
Brasil. O excesso de impostos teve 57%; muita
burocracia, 31%; e falta de crédito, 12%.
Agora, uma rodada final. Vou fazer a mesma
pergunta para a reflexão de cada um de vocês. O
Brasil vai sediar, no ano que vem, a Copa do Mundo. É uma oportunidade única para mostrar ao
mundo a nossa cara, o que é o Brasil. Se o Brasil
fosse comprar o espaço que ele vai ter na mídia,
teria que provavelmente e vender o próprio Brasil,
porque é um espaço inacreditavelmente generoso
na mídia mundial.
Na opinião de vocês, qual seria a ideia que o
Brasil deveria passar para se posicionar como um
país da economia criativa, essa economia do futuro, que cresce quatro vezes mais do que a economia industrial, segundo dados internacionais?
Como o Brasil deve aparecer para o mundo para
ganhar essa vantagem comparativa que vai ter
com a alta exposição – e uma exposição provavelmente muito favorável?

Na realidade, o Brasil tem que se mostrar
como um país jovem. Nós temos hoje esse bônus
demográfico (que é ter uma população jovem).
Poucos países têm. A crise que a Europa está vivendo tem a ver com o envelhecimento da população. Temos hoje uma janela de oportunidade, uma
população jovem que está na escola, pronta e se
preparando para fazer um país produtivo.
Acho que o diferencial desse país jovem tem
que ser inovação e criatividade. Temos que fazer
isso, como eu disse, de uma maneira estruturada,
para que a criatividade natural do povo brasileiro
seja realmente um diferencial competitivo da nossa economia.
O Brasil não vai se firmar no cenário internacional só como exportador de commodities. Ele
tem que ser um exportador de novas tecnologias,
da economia criativa, da inovação como vetor principal para mover a sua economia. A diversidade
cultural, territorial do Brasil, aliada ao cuidado com
a sustentabilidade – nós devemos ter consciência cada vez maior da preciosidade dos recursos
naturais que o Brasil tem – nos colocam realmente
numa posição diferenciada, muito favorável a uma
liderança em nível mundial.
Mas a gente precisa mostrar que é um país jovem, que está investindo em educação, que está
preparando a sua nova geração para ser inovadora
e criativa.

“
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MARCEL SOLIMEO

“

Minha preocupação em relação ao Brasil e a
Copa, as Olimpíadas, é, primeiro, a gente mostrar
que é um país organizado, com um mínimo de funcionamento ordenado, começando pelo momento
em que as pessoas chegam pelos aeroportos,
pelas estradas. Se nós conseguirmos isso, acho
que já estaremos vendendo o Brasil.
Depois, o resto vamos ter que conquistar
mesmo é via educação. Eu acho que o nosso
caminho para um diferencial tem que passar pelo
sistema educacional. Sem isso, nós continuaremos crescendo – o Brasil é muito grande e tem
muitos recursos –, mas para ser realmente o país
que nós queremos, acho que a base é a educação. Não é Olimpíadas, Copa do mundo e muito
menos trem-bala.

“

LUIZ ALBERTO MACHADO

“

Eu tenho muito medo, para dizer a verdade.
A maior parte dos países que sediaram grandes
eventos internacionais, como Olimpíadas e Copas
do Mundo, não se deu bem. Barcelona é exceção.
Alemanha é exceção. Sidney é exceção. Os outros
deram com os burros n’água. Parte do problema
que a Grécia enfrenta hoje é porque gastou mal
para preparar a Olimpíada. A China, que fez aquele
negócio todo... grande parte das instalações olímpicas hoje está completamente subutilizada.
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Então, eu vejo isso com muita preocupação.
Não sei por que o Brasil vai ter doze sedes. Não
consigo entender o que vão fazer. Tomara que eu
esteja errado, mas não sei o que farão com o estádio de Manaus, com o estádio de Brasília. A soma
do público do campeonato inteiro de Brasília não
lota o estádio. Tomara que eu esteja errado. Eu sei
que o conceito é de arenas multiuso, mas eu quero
ver essas arenas funcionarem.
A prévia não foi boa. O Pan Americano não
foi um bom exemplo. O que jogamos de dinheiro
fora... Um país como o nosso não tinha o direito de
jogar. Basta dizer que construímos um complexo
aquático e sete anos depois ele não serve para
a Olimpíada porque é descoberto e tem que construir outro. O velódromo, fica mais barato derrubar e construir outro do que reformar o que foi
feito. O Maracanã já não sei quantas vezes foi reformado.
Vejo com muitas preocupações. Agora, por
outro lado, concordo com o Marcel. É uma oportunidade única. Se conseguirmos fazer alguns
investimentos em infraestrutura que não vão acabar com o torneio, que vão se perpetuar, isso seria fantástico e uma coisa muito boa para o País.
Vamos torcer, vamos acompanhar, mas o que
eu acho importante, mais do que torcer e acompanhar, como cidadãos, é cobrar. E cobrar dos
nossos representantes, caso haja excessos, para
que o país não passe para o mundo a ideia de que
ele não é sério, não é organizado, e que é o país da
impunidade.
Foi muito duro a gente conquistar, depois de
1994, a imagem de um país sério, virar investiment grade, mas perder isso é muito mais fácil do
que conquistar.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
RUBENS FIGUEIREDO: Antes dos agradecimentos finais e para aproveitar aqui a presença dos
nossos debatedores, o Rogério Schmidt, que é
nosso coordenador de cursos da Fundação Espaço Democrático, e o Marcos Garcia, que é um
dos responsáveis pela parte de comunicação do
partido e da fundação, perguntam o seguinte: o
que o PSD pode fazer para estimular este setor?
Existe alguma mudança legislativa ou regulatória
necessária para estimular a economia criativa e o
empreendedorismo sem grandes reformas, algo
que não demore tanto tempo para se tornar realidade? Fiquem à vontade.
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LUIZ ALBERTO MACHADO

MARCEL SOLIMEO

“

Acho que já está fazendo alguma coisa. Pelo
que a enquete mostrou, e eu concordo bastante
com o resultado, menos do que crédito, até porque
o crédito foi alargado no Brasil nos últimos anos,
o problema está na burocracia e no excesso de
tributação. Acho que o PSD conseguiu agora, ou
pelo menos foi uma iniciativa de políticos do PSD,
o imposto na nota. Acho que isso pode fazer com
que a população tome consciência do quanto ela
paga de impostos e, a partir daí, isso pode ajudar
a fazer com que ela seja mais exigente em relação
ao retorno daquilo que ela paga.
A luta pela redução da burocracia, que é uma
luta que caracteriza a ação política de uma série
de nossos deputados, senadores etc, é um outro
exemplo. E eu acho que demos aqui uma série de
dicas do que os prefeitos que foram eleitos pelo
partido podem fazer no sentido de criar, em suas
cidades, condições favoráveis para o empreendedorismo. Já a inovação é uma etapa um pouco
mais avançada, que depende de investimento de
mais longo prazo em educação, porque ninguém
faz milagre nesta área.

“

“

Se eu fosse mencionar um ponto, eu diria
abertura e fechamento de empresas. No índice de
competitividade dos estados brasileiros, quase todos eles, com algumas exceções (Minas Gerais e
São Paulo), mostraram que o tempo de abertura e
fechamento de uma empresa é acima de 30 dias,
o que, segundo a classificação do Banco Mundial,
nos coloca como um péssimo país pra fazer negócio. Então, uma ação que eu acho que teria impacto
bem significativo no empreendedorismo do Brasil
seria agilizar o tempo de abertura e fechamento
das empresas pelas juntas comerciais.

“

“

Acho que grandes reformas tomam mais
tempo. Mas se começarmos a reduzir a pequena
burocracia e gradativamente chegarmos até a parte tributária, que é extremamente complexa, nós
podemos avançar. Só para dar um exemplo corriqueiro: criamos um ministério da desburocratização e o primeiro ato foi extinguir a necessidade
de ter reconhecimento de firma para várias atos.
Isso foi um avanço, mas que se perdeu... Hoje, para
transferir a propriedade de um carro, não só precisa do reconhecimento de firma, mas tem que ir
pessoalmente.
Então, nós estamos muitas vezes regredindo
em pequenas coisinhas. Até naquela burocracia
que incomoda o cidadão comum também. E muitas
vezes são questões que estão nos municípios: alvará, licença de funcionamento... Há uma série de
coisas que podem ser melhoradas porque não são
coisas necessárias. São coisas que vêm dos usos
e costumes, dos hábitos e do desejo de poder da
burocracia. Acho que tem que ter espaço para
avançar, mesmo que seja lentamente, contanto
que seja na direção correta.

“
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RUBENS FIGUEIREDO: Não é muito necessário
que no elevador tenha a plaquinha para que nós
nos certifiquemos de que o elevador esteja à nossa frente antes de entrar... certamente exagerado.

MARCEL SOLIMEO

“

Se você olhar, toda loja tem que ter um Código de Defesa do Consumidor em cima do balcão. Para quê? Um enfeite. Mas é uma exigência
legal.

“

RUBENS FIGUEIREDO: Eu gostaria de agradecer
a participação do Otávio Fontes, presidente do
PSD de Taquara, Rio Grande do Sul, e também
secretário da juventude da UGT (União Geral dos
Trabalhadores) também do Rio Grande do Sul; o
Leonardo Monteiro, de Goiânia; e o Fagner Perasonni, Rafael Lousa, Vander Marques, Tairique
Tófolo, Rejane Varela, Antônio Alcântara e Manoel Alves, do PSD de Silveirânia, Minas Gerais.
Tivemos a participação de internautas do Pará,
Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio de
Janeiro. Eu gostaria das considerações finais dos
nossos convidados antes de dar encerramento
formal a esse encontro.
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“

Volto a enfatizar que o Brasil realmente
pode ser um país de empreendedores. 99% dos
empregos gerados em Santa Catarina no último
ano foram de pequenas e micro empresas, de empreendedores que acreditaram que conseguiriam
trazer para o mercado um produto, um processo
novo, e que gerariam riqueza e prosperidade para
si, para suas famílias e para outras pessoas que
trabalham com ele.
Estamos numa janela de oportunidade. Vale a
pena investir para educar essa nova geração para
ser realmente empreendedora, criativa e colocar o
Brasil num patamar com a vantagem competitiva
baseada na inovação e na criatividade.

“

MARCEL SOLIMEO

“

Eu acho que o Brasil vem progredindo, mas
acho que muito lentamente, muito abaixo da capacidade, das possibilidades. Acho que nós precisamos nos empenhar mais em reduzir a burocracia, melhorar o sistema de ensino. Precisamos
reduzir a tributação, mas isso tem a ver com o
gasto público. Mas se a gente conseguir avanços,
mesmo pequenos, vai melhorar o país.

“

A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA
LUIZ ALBERTO MACHADO

“

Apenas quero agradecer pelo convite, pela
oportunidade de falar sobre um tema que está em
grande expansão no Brasil e no mundo, e parabenizar o partido pela escolha do tema. O país
precisa realmente desatar os nós, porque potencial ele tem. E se esses nós começarem a ser desatados, segura.

RUBENS FIGUEIREDO: Estamos encerrando esse
terceiro debate do nosso ciclo, saudando novamente os nossos companheiros de Goiânia, especialmente ao deputado Vilmar Rocha, que é o
vice-presidente da Fundação Espaço Democrático.
Aos internautas, nosso boa noite e até a próxima.

“
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Pesquisa PSD SMS
O PSD e o Espaço Democrático estão atentos ao que pensam seus filiados,
colaboradores e simpatizantes. Realizar enquetes através do envio de SMS é uma
forma direta e instantânea de ouvir quem ajuda a construir o partido e sua fundação.
Cadastre-se no www.psd.org.br

REDE55

a rede social do PSD - www.psd.org.br
Onde você divulga as causas que defende e troca ideias com centenas de
simpatizantes do PSD
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