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ENQUADRAMENTO 

 

Novas ideias – desde o desenvolvimento de novos medicamentos às 
formas de venda de música na Internet – e não o capital ou as 
mercadorias, parecem ser a fonte de sucesso na economia do século XXI.  

A economia criativa está a revitalizar as tradicionais indústrias de 
manufactura, serviços e entretenimento e é determinante na hora de 
escolher um sítio para se viver, trabalhar ou aprender. 

A economia criativa baseia-se numa nova forma de trabalhar: os inputs 
primários são a habilidade ou o talento individual. Estes inputs podem ser 
tradicionais ou novos; o que é importante é que a criatividade dos 
indivíduos transforma os inputs de formas originais. Nalguns sectores o 
valor do output depende da sua exclusividade; noutros, na facilidade com 
que podem ser reproduzidos e vendidos a um grande número de pessoas.  

 

Todos os sistemas económicos têm dimensões culturais e sociais. Na 
economia criativa, em que o talento individual é crucial, essas dimensões 
são especialmente importantes. O conceito de economia criativa reúne as 
indústrias criativas, as indústrias culturais, a forma de conceber cidades e 
clusters criativos e, naturalmente, a classe criativa.  
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CRIATIVIDADE E ECONOMIA CRIATIVA 

 

O que é a criatividade? 

A abrangência do termo “economia criativa” depende de interpretações 
diferentes em diferentes países e organizações. A análise e definição deste 
sector foi lançada pelo autor inglês John Howkins, no livro “The Creative 
Economy – How People Make Money from Ideas”, de 2001. Howkins define 
a criatividade simplesmente como sendo a capacidade de gerar algo novo 
e distingue dois tipos de criatividade: 

• A que se relaciona com a nossa realização enquanto indivíduos, que 
é privada e pessoal; 

• A que gera um produto. 

A primeira é uma característica universal da humanidade e existe em 
todas as sociedades e culturas. Encontra-se não apenas nas sociedades 
livres, que a encorajam, mas também em sociedades totalitaristas e 
fechadas, que tentam abafá-la. 
A segunda, que leva à criação de produtos criativos, é mais forte nas 
sociedades industriais de tipo ocidental, que valorizam mais as novidades, 
a inovação científica e tecnológica e os direitos de autor. 
 
O primeiro tipo de criatividade não leva necessariamente ao segundo, mas 
o segundo requer o primeiro. 

 

O que é a economia criativa? 

 
A economia criativa, segundo Howkins, é o negócio das ideias – o meio 
através do qual novas ideias e invenções são comercializados e 
vendidos. Consiste em todos os actos criativos em que o trabalho 
intelectual cria valor económico.  
 
A propriedade intelectual é a característica predominante da economia 
crativa – os direitos de autor, as patentes, as marcas comercais e o 
design são a sua moeda. É a propriedade intelectual que permite às 
pessoas serem detentoras dos produtos da sua criatividade e exercerem 
direitos tanto económicos como morais sobre estes produtos. 
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INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

 

O que são as indústrias criativas? 

Parte integrante da economia criativa, o conceito das indústrias criativas 
parte do princípio de que a integração de elementos criativos – incluindo 
culturais e artísticos – no processo produtivo gera inovação e 
diferenciação dos bens e serviços desenvolvidos, que terão maior valor 
quanto maior for sua relação com a cultura local. 
 
Segundo a acepção do Department for Culture, Media and Sport (DCMS), 
do Reino Unido, cuja acção e visão são uma referência neste sector, as 
indústrias criativas caracterizam-se por terem origem na 
criatividade, competência e talento individuais e o potencial para 
criarem riqueza e emprego gerando e explorando a propriedade 
intelectual. 
 
O DCMS distingue 13 categorias de indústrias criativas (elencadas no 
Creative Industries 1998 Mapping Document): 

• Publicidade; 
• Cinema e Vídeo; 
• Arquitectura; 
• Música; 
• Mercados de arte e de antiguidades; 
• Artes performativas (teatro ópera, dança, música ao vivo, mímica e 

circo); 
• Jogos de computador e de vídeo; 
• Publicações; 
• Artesanato; 
• Software; 
• Design; 
• Televisão e rádio; 
• Design de moda. 

 

Outras definições abrangem ainda sectores que envolvem tecnologia de 
ponta - como a investigação em ciências da vida ou engenharia - o 
desporto e o turismo cultural. 
 
As indústrias criativas têm por base indivíduos com capacidades criativas 
e artísticas que, em parceria com gestores e, quando necessário, 
profissionais da área tecnológica, desenvolvem produtos (e serviços) 
comerciais cujo valor económico reside nas suas propriedades intelectuais 
(ou culturais).  
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As indústrias criativas são ainda catalizadoras de outros sectores 
económicos1 e por isso são: 

• Transectoriais, porque são moldadas pela ligação entre as indústrias 
dos média e informação e os sectores cultural e das artes. 

• Transprofissionais, porque resultam da união de diversos domínios 
de empenho ou esforço criativo (artes visuais, ofícios, vídeos, 
música, entre outros), o que permite o desenvolvimento de bens e 
serviços através do aproveitamente de novas oportunidades para o 
uso de novos meios e tecnologias. 

• Transgovernamentais, uma vez que este campo de políticas e 
acções a vários níveis junta uma complexa rede de participantes 
interessados ou stakeholders – provenientes da cultura, do 
comércio, da indústria e da educação, só para citar alguns – para a 
criação e implementação de políticas conjuntas. 

                                           
1 Indústrias criativas -  Documento de Trabalho nº 8, Unidade de Coordenação do Plano 
Tecnológico, 2005. 
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INDÚSTRIAS CULTURAIS  

O que são as indústrias culturais? 
 
As indústrias culturais e de comunicação constituem um sub-
conjunto das indústrias criativas. 

O conceito de indústrias culturais é ainda muito fluido existindo várias 
interpretações de acordo com os critérios utilizados 

Segundo a UNESCO, o termo “indústrias culturais” aplica-se às actividades 
que combinam a criação, a produção e a comercialização de conteúdos 
que são de natureza intangível e cultural. 

Uma outra definição, mais específica2 considera as indústrias culturais ou 
“indústrias culturais e de comunicação” como um conjunto de 
actividades económicas também denominadas indústrias de 
conteúdos (contents industries) que conjugam funções mais ou 
menos industriais – de concepção, de criação e de produção – com 
funções industriais de fabrico em grande escala e de 
comercialização, utilizando suportes físicos ou de comunicação. 
Neste caso o critério utilizado é económico e centra-se na capacidade de 
reprodução e difusão em massa. 
 
Outras definições utilizam como critério a capacidade dos bens e serviços 
produzidos, comercializados e difundidos por estas indústrias 
apresentarem caracteristicas de originalidade artística e cultural que 
justificam uma protecção por direitos de propriedade literária e artística. 
Fala-se, por isso, nas indústrias fundadas na propriedade literária e 
artística (copyright-based industries).  
 
Há ainda noções mais restritivas que limitam as indústrias culturais ao 
conceito de indústrias de entretenimento (entertainment industries). 
 
Sejam quais forem os critérios utilizados na sua definição é inegável que 
as indústrias culturais valorizam os conteúdos e enriquecem o indivíduo e 
a sociedade. São baseadas no conhecimento e têm uma carga intensiva 
de trabalho, criam emprego e geram riqueza, cultivam a criatividade – a 
matéria-prima de que são feitas – e fomentam a inovação nos processos 
de produção e de comercialização.  
                                           
2 Les Notes Statistiques do DEPS, Aperçu Statistique des Industries Culturelles, 
Ministére de la Culture et Communication, nº16, Jan 2006. 
 



 

DOSSIER DE ECONOMIA CRIATIVA 

 
 

 

Agência INOVA/CultDigest | Rua Formosa, 253, 4º.Dto. | 4000-247 Porto | T: 222 085 228 | F: 222 085 274 | Avenida Visconde 

Valmor, 66 – 1º. | 1150-242 Lisboa | T: 213 140 265 | F: 213 139 909 | cultdigest@cultdigest.pt | www.cultdigest.pt  
 

 

Adicionalmente, as indústrias culturais são fulcrais na promoção e na 
manutenção da diversidade cultural e na garantia do acesso democrático à 
cultura. Esta natureza dual – tanto cultural como económica – confere-
lhes um perfil diferenciador.  
 
 

Indústrias Culturais 

Conteúdos 
Reprodução 
massificada 

Direitos 
de autor 

Entretenimento 

 
 
 
Definições da KEA para a Comissão Europeia 
 
O estudo “A Economia da Cultura na Europa” (Outubro, 2006) 
realizado pela empresa KEA para a Comissão Europeia, apresenta ainda 
outra divisão das actividades relacionadas com a economia criativa que, 
pela sua dimensão europeia, deve ser considerada de forma mais 
aprofundada. 
 
O estudo parte de um conceito de criatividade como fonte de inovação, 
definida como o uso de recursos culturais no processo de produção de 
sectores não-culturais. Neste sentido considera dois grandes sectores de 
actividade: o “criativo” e o “cultural”. 
 
O Sector Criativo inclui todas as actividades que usam inputs culturais 
para produzir bens e serviços “não-culturais”. São exemplos de 
actividades criativas o design, a publicidade e a arquitectura.  
 
O Sector Cultural é dividido por dois subsectores: 
 
- Não-industrial – que produz bens não reprodutíveis e serviços cujo 
objectivo é o seu consumo instantâneo (inclui desde as artes visuais, às 
artes performativas). 
- Industrial – responsável pela produção de artefactos culturais 
reprodutíveis, dissemináveis massivamente e exportáveis (livros, discos, 
filmes). 
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Círculos Sectores Sub-sectores Características 

Artes Visuais 
Artesanato, 
Pintura, Escultura, 
Fotografia 

Artes 
Performativas 

Teatro, Dança, 
Circo, Festivais 

Áreas 
Artísticas 
Nucleares 

Património 

Museus, 
Bibliotecas, Sítios 
Arqueológicos, 
Arquivos 

Actividades não-industriais. 
 
Output constituído por 
protótipos e “trabalhos 
potencialmente protegidos 
por direitos de autor 
(copyright)” (produtos e 
serviços que integram 
trabalho original suficiente 
para ser protegido por 
direitos de autor, mas nem 
sempre são formalmente 
protegidos, como é o caso 
do artesanato, de algumas 
produções de artes 
performativas e das artes 
visuais, etc.). 

Cinema e Video  
Televisão e Rádio  
Videojogos  

Música 

Mercado 
discográfico, 
Espectáculos 
musicais ao vivo, 
Receitas de direitos 
de autor 

Círculo 1 
Indústrias 
Culturais 

Livros e 
Imprensa 

Edição de Livros, 
Edição de imprensa 

Actividades industriais de 
reprodução massificada. 
 
Outputs baseados nos 
direitos de autor 
(copyright). 

Design 

Design de Moda, 
Design Gráfico, 
Design de 
Interiores, Design 
de Produto 

Arquitectura  
Círculo 2 
Indústrias 
Actividades 
Criativas 

Publicidade  

Actividades não são 
necessariamente 
industriais. Podem ser 
protótipos. 
 
Ainda que os outputs se 
baseiem nos direitos de 
autor (copyright), podem 
incluir inputs de outros 
direitos de proprieade 
intelectual (marcas 
registadas por exemplo). 
 
O uso da criatividade 
(competências criativas e 
pessoas criativas originárias 
do campo das artes e do 
campo das indústrias 
culturais) é essencial para o 
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desempenho destes 
sectores “não-culturais”. 

    

Círculo 3 
Indústrias 
Relacionadas 

Fabricantes de 
Computadores, 
de  
Leitores MP3, de 
telemóveis, etc. 
... 

 

Esta categoria é aberta e 
impossível de circunscrever 
com base em critérios bem 
definidos. Envolve muitos 
outros sectores 
económicos, como as TIC, 
que estão dependentes dos 
“círculos” anteriores. 

Fonte: “A Economia da Cultura na Europa”, KEA, Outubro, 2006 
 
 
 
Qual é a diferença entre indústrias criativas e indústrias culturais? 
 
3 Indústrias Criativas 

 
Indústrias Culturais 

Abordagem Económica Económica/Estatística 
 

Definição Indústrias que têm a 
sua origem na 
criatividade, 
competência e talento 
individuais e que têm o 
potencial para criarem 
riqueza e emprego 
gerando e explorando 
a propriedade 
intelectual. 

Um conjunto de 
actividades económicas 
que aliam funções de 
concepção, de criação 
e de produção a 
funções mais 
industriais de 
manufactura e de 
comercialização em 
larga escala, através 
da utilização de 
suportes materiais ou 
de tecnologias da 
comunicação. 

Critérios Criatividade como 
input central no 
processo de produção. 
Outputs caracterizados 
pela propriedade 
intelectual (e não 
apenas direitos de 

Outputs destinados à 
reprodução em massa; 
Outputs caracterizados 
pelos direitos de autor 
(e não pela 
propriedade 
intelectual). 

                                           
3 Quadro elaborado com base nas definições presentes no estudo KEA European Affairs, The 
Economy of Culture in Europe, European Commission, DG Education and Culture, October 
2006, 
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autor). 
Alcance - Publicidade, 

arquitectura, Mercado 
de artes e 
antiguidades, 
artesanato, design, 
design de moda, 
cinema e vídeo, 
software de lazer 
interactivo, música, 
artes performativas, 
publicidade, software e 
serviços de 
computador, rádio e 
televisão. 
- As actividades 
incluem: criação, 
produção, distribuição, 
difusão, promoção, 
actividades educativas 
relacionadas e 
actividades de 
imprensa relacionadas. 

- Publicações (livros, 
jornais, revistas, 
música), bem como a 
comercialização de 
livros, gravações de 
som e imprensa. 
- Actividades 
audiovisuais (produção 
de filmes para 
televisão, de filmes 
institucionais ou 
publicitários, de filmes 
teatrais, actividades 
técnicas relacionadas 
com a televisão e o 
cinema, distribuição de 
filmes e de videos, de 
radio e de programas 
de televisão para 
satélite). 
- E actividades 
directamente 
relacionadas (agências 
de informação, 
multimedia e 
publicidade) 
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Interacção dos diferentes conceitos 
 
 
Os conceitos e divisões das actividades relacionadas com a economia 
criativa são inúmeros e obedecem a critérios muito diversos. Isto significa 
que muitas destas definições se sobrepõem e complementam. 
A forma como os diferentes conceitos interagem entre si é ilustrada pelo 
seguinte gráfico: 
 
 
 

 

 
 
 
Legenda: 
 
* Núcleo cultural 
ICU – Indústrias culturais 
IDA – Indústrias de Direitos de 
Autor 
IC – Indútrias Criativas 
E – Indústrias de “Experiências” 
(Experience Industries) 
T –Turismo 
L – Indústrias de Desporto e Lazer 
 

 
Fonte: Bager-Sjögren, Lars, Creative Aggregates – what do the numbers 
say?, Swedish Insitute for Growth Policy Studies, 2007  

 

O que são clusters criativos? 
 
Clusters4 são tradicionalmente definidos como agrupamentos geográficos 
de empresas do mesmo sector, fornecedores de produtos e serviços e 
instituições associadas (por exemplo universidades, associações 
empresariais, etc.) que cooperam e competem entre si. 
 
No entanto, quando se trata de empresas criativas, de clusters criativos, o 
modelo parece tornar-se ainda mais complexo. Os clusters criativos5 
incluem empresas sem fins lucrativos, instituições culturais, espaços de 
arte e artistas individuais, mas também parques de ciência e centros de 
media. São espaços onde se vive e trabalha. Espaços onde se criam e 
consomem bens culturais. Estão continuamente em funcionamento tanto 

                                           
4 Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations. 
5 Simon Evans, cultural entrepreneur and Director of Creative Clusters  for UNESCO, The 
Global Alliance for Cultural Diversity. 

         E 
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para entretenimento como para trabalho. Precisam de diversidade e 
inconformismo para crescer, pelo que se desenvolvem normalmente em 
espaços urbanos multi-culturais, com características distintivas mas com 
conecções com o mundo. 
A criação de um cluster criativo necessita de muita coordenação e apoio 
da administração local. 
 

 

CIDADES CRIATIVAS 

 
As cidades são actores decisivos na economia e no desenvolvimento dos 
países. Espaços onde vive uma parte significativa da população, as 
cidades são, cada vez mais, elementos fundamentais para a promoção da 
competitividade, da cidadania e da qualidade de vida. 
Para além da dimensão económica, as indústrias criativas influem noutras 
dimensões, como a da regeneração urbana. A presença de artistas, 
estudantes, galerias de arte, bares, profissionais e empresas ligadas ao 
multimédia, entre outros, tem sido uma mais-valia para a recuperação de 
zonas como o leste de Londres, Roterdão ou a zona de Arabianranta em 
Helsínquia. 
 
 
 
O que faz de uma cidade uma cidade criativa? 
 
 
Na sua abordagem sobre as cidades criativas, Richard Florida6 defende a 
implementação de uma segunda geração de políticas públicas ligadas à 
criatividade e à inovação urbana.  
O sucesso das cidades e da economia urbana vai depender, segundo o 
autor, da sua capacidade para atrair e fixar a nova classe criativa, 
possuidora de elevada mobilidade, e na capacidade de desenvolver 
investigação e produtos tecnológicos (universidades e empresas 
inovadoras). A valorização da diversidade social e cultural, sustentada 
numa atitude de tolerência, determina essa capacidade de atracção de 
talento e empreendedorismo de uma cidade criativa.  
A competitividade futura vai assim depender dos 3 Ts do crescimento 
económico: tecnologia, talento e tolerância. 
 

                                           

6 Florida, Richard, The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming 
Work, Leisure and Everyday Life, Basic Books, 2002. 
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Capital criativo, qualidade de vida e competitividade estão interligados e é 
o reconhecimento dessa interligação que faz com que as indústrias 
criativas sejam consideradas como um factor económico a ter em conta na 
equação da viabilidade das cidades. 
 
 
Quais são os elementos essenciais à cidades criativas? 
 

• Todos os cidadãos devem ter possibilidade de desenvolver as suas 
capacidades criativas, sendo para tal necessários ambientes de 
trabalho afáveis, tempo livre, promoção da utilidade dos bens 
culturais, entre outros factores; 

 
• As universidades, escolas técnicas, institutos de pesquisa, teatros, 

bibliotecas e instituições culturais devem servir como infra-
estruturas de suporte da criatividade; 

 
• Políticas culturais e ambientais eficazes, que preservem o 

património cultural e o ambiente, melhorando a qualidade de vida e 
fomentando a sensibilidade e a criatividade dos cidadãos; 

 
• É necessária uma base económica sustentável para suportar uma 

região criativa, ao nível do rendimento e acessibilidade dos bens 
artísticos e culturais, do investimento e das infra-estruturas e bens 
culturais e, ainda, tempo livre. 

 
 
Exemplos de cidades criativas 
 
As indústrias criativas são tema de novas políticas e estruturas de 
desenvolvimento económico num número crescente de países, estando no 
cerne das estratégias de desenvolvimento regional em cidades como 
Berlim, Milão, Helsínquia, Frankfurt, Lyon e Roterdão. 
 
Outros exemplos concretos de cidades criativas de sucesso são: 
 

• Viena de Áustria (em que as indústrias criativas constituem 
já o terceiro factor mais promissor de crescimento). 

• Edimburgo (o Festival de Edimburgo contribui com cerca de 
200 milhões de euros para a economia escocesa e emprega 
2.900 pessoas a tempo inteiro). 

• A região alemã de Nordrhein-Westfalen (as receitas da 
indústria cultural em 1999 constituíram 3,6% das receitas 
totais da região)7. 

                                           
7 Wagner, Gottfried, Culture and the Lisbon Agenda – For Europe to be competitive, creative capital 
is essential, European Cultural Foundation, Amsterdam, March 
2005, <www.eurocult.org/uploads/docs/114.pdf>. 
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• No Reino Unido são várias as cidades criativas, com destaque 
para Londres. As indústrias culturais contribuem anualmente 
para 7,3% do PIB do país e empregam 2 milhões de 
pessoas)8. 

 

 

O SECTOR CRIATIVO E A ECONOMIA 

 

Qual o peso do sector criativo na economia mundial? 

A nível mundial, as indústrias criativas estão a crescer a um ritmo mais 
rápido do que outros sectores económicos, reflectindo as mudanças nas 
actuais economias geradoras de riqueza. 

Dados recentes9 da contribuição do sector cultural para o PIB e o emprego 
ilustram o potencial económico e de criação de emprego das indústrias 
culturais. Nos países da OCDE, o sector cultural contribui para 4% do PIB 
e nos países em vias de desenvolvimento esse valor oscila entre os 1% 
(Brasil) e os 3% (África do Sul). 

 

Qual o peso do sector criativo na economia europeia? 

Os dados do estudo “The Economy of Culture in Europe”10 que incluem os 
sectores criativo e cultural (sectores culturais industrial e não industrial) e 
são elucidativos sobre a importância da economia criativa: 

• O sector gerou um volume de negócios de 654,288 mil milhões 
de euros e contribuiu para 2,6% do PIB da UE em 2003; 

 
• O crescimento do sector na Europa, de 1999 a 2003, foi de 

19,7%, ou seja, 12,3% mais forte do que o crescimento geral da 
economia 

 

• Em França, na Itália, na Holanda e no Reino Unido, o sector é o 
que mais contribui para o PIB nacional não só face aos sectores 

                                           
8 DCMS, Creative Britain – New Talents for the New Economy, 2008, p. 6. 
9 In http://www.unesco.org/culture/industries/trade/html_eng/question4.shtml, acedido a 
15 de Abril de 2008 
10 KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe, European Commission, DG 
Education and Culture, October 2006, pp. 61-69. 
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acima referidos, como também face aos sectores de maquinaria 
e equipamentos, computadores e actividades relacionadas.  

 
Os cinco maiores países da UE (Reino Unido, Alemanha, França, Itália 

e Espanha) são responsáveis por quase um terço do sector cultural e 
criativo europeu. O valor acrescentado do sector para o PIB nacional é 
mais elevado na França, no Reino Unido, na Noruega, na Finlândia e na 
Dinamarca, ultrapassando o patamar dos 3%. O peso do sector cultural e 
criativo é maior nos países nórdicos (Escandinávia e Finlândia). (ver 
Quadro abaixo).  
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Contribuição do sector cultural e criativo para a 

economia europeia, em 2003 

 Vol. negócios 
(milhões €) 

Valor Acrescentado  
para o PIB nacional 

Áustria 14,603 1,8% 
Bélgica 22,174 2,6% 
Chipre 318 0,8% 
República Checa 5,577 2,3% 
Dinamarca 10,111 3,1% 
Estónia 612 2,4% 
Finlândia 10,677 3,1% 
França 79,424 3,4% 
Alemanha 126,060 2,5% 
Grécia 6,875 1% 
Hungria 4,066 1,2% 
Irlanda 6,922 1,7% 
Itália 84,359 2,3% 
Letónia 508 1,8% 
Lituânia 759 1,7% 
Luxemburgo 673 0,6% 
Malta 23 0,2% 
Holanda 33,372 2,7% 
Polónia 6,235 1,2% 
Portugal 6,358 1,4% 
Eslováquia 2,498 2% 
Eslovénia 1,771 2,2% 
Espanha 61,333 2,3% 
Suécia 18,155 2,4% 
Reino Unido 132,682 3% 
Bulgária 884 1,2% 
Roménia 2,205 1,4% 
Noruega 14,841 3,2% 
Islândia 212 0,7% 
Total UE-25 636,146  
Total 30 Países* 654,288  
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LINKS ÚTEIS 

 
Creative Industries Journal 
http://www.intellectbooks.co.uk/journalissues.php?issn=17510694&v=1&i
=1 
 
Creative Industries Observatories 
http://www.creativeindustriesobservatory.com 
 
Culture Creative News Portal 
http://www.european-creative-industries.eu/ 
 
Department for Culture, Media and Sports 
http://www.culture.gov.uk/  
 
Unesco Creative Industries Resources Worldwide e UNESCO Creative 
Cities Network 
http://portal.unesco.org/culture 
 


