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Resumo  
 A pesquisa aborda a emergente discussão no país sobre Economia Criativa sob a luz do 

processo criativo. Estabelece a relação entre conceitos de criatividade e o processo de valoração de 

ideias, gerando questionamentos ao formato consolidado de Economia Criativa e sua apropriação no 

Brasil. Consolidada há mais de 20 anos em países do exterior, como Inglaterra, Austrália, Canadá e 

EUA, o ensaio aponta como resultados um mapa conceitual sobre a criatividade e a reflexão sobre a 

produção de conteúdo de entretenimento como alternativa para o desenvolvimento da Economia 

Criativa no Brasil. 

Introdução 
 O livro trata da relação entre a criatividade e a economia, algumas definições para se entender 

melhor:  

 Criatividade - é a capacidade de gerar algo novo. Significa a produção por parte de uma ou 

mais pessoas, de ideias e invenções que são pessoais, originais, significativas. Ela é um talento, uma 

aptidão. Ela ocorrera toda vez que uma pessoa disser, realizar ou fizer algo novo, seja no sentido de 

"algo a partir do nada" ou no sentido de dar um novo caráter a algo já existente. A criatividade ocorre 

independente de esse processo levar ou não a algum lugar; ela está presente tanto no pensamento 

quanto na ação. Ela está presente quando sonhamos com o paraíso, ao projetarmos nosso jardim e 

quando começamos a plantar. Estamos sendo criativos ao escrever algo, não importa se publicado ou 

não, ou quando inventamos algo, seja essa invenção usada ou não. A palavra criador, para John 

Hawkins, serve para descrever qualquer pessoa que cria ou inventa algo novo.  

 Economia - é convencionalmente definida como um sistema para produção, troca e consumo 

de bens e serviços. As ciências econômicas geralmente lidam com o problema de como os indivíduos 

e as sociedades satisfazem suas necessidades (que são infinitas) com os recursos (que são finitos). 

Trata-se, portanto, basicamente da alocação de recursos escasso. Embora use ambos os termos 

segundo estes sentidos, mostro que as ideias não são limitadas da mesma forma que os bens tangíveis, 

e a natureza de sua economia é diversa.  

 Pessoas Criativas - são pessoas que detêm ideias, podemos considerar essas pessoas mais 

importantes que as máquinas, que as pessoas que operam as máquinas e que as pessoas que são donas 

das máquinas. São pessoas com capacidade de inovar, desenvolver uma ideia, e trazer essa ideia a 

realidade.  

 A criatividade não é necessariamente uma atividade econômica, mas poderia se tornar caso 

produza uma ideia com implicações econômicas ou um produto comerciável. Os produtos criativos 

podem ser um bem ou um serviço. Nesse caso bem seria algo físico, como livros, e serviços algo não 

físico, como exemplo a transmissão de rádio.  

 Os produtos criativos apresentam duas características - ele é resultado de uma criatividade 

econômica e tem um valor econômico reconhecível.  

 A atividade criativa é diferente dependendo do ramo de atuação, mais isso não significa por 

exemplo que um artista é mais criativo do que um cientista. Ambos utilizam o processo mental de 

criação e a diferença é a maneira como eles vão apresentar suas ideias e a forma que vão proteger seu 

valor econômico.  

 A propriedade intelectual é outro fator muito importante para a economia criativa. As 

diferentes formas de propriedades intelectuais são avaliadas nas transações econômicas criativas e 

em cada produto criativo, dentre elas temos quatro principais.  
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São elas:  

 Direitos Autorais - protege a expressão criativa da pessoa no seu trabalho específico.  

 Patentes - da proteção a produtos e a processos industriais.  

 Marcas - são representações, símbolos exclusivos de uma empresa ou organização.  

 Desenhos Industriais - formas ou símbolos de caráter comum.  

 Todos os tipos de criatividade apresentam três características importantes:  

 Personalidade - a personalidade na criação não significa que uma pessoa criativa tem que agir 

sozinha, alguns tipos de criatividade podem ser realizações privativas e solitárias, mas outras 

dependem da ação de um grupo. E ambas são situações criativas.  

 Originalidade - pode ser definida como algo completamente novo, algo criado do nada, ou algo 

que foi redefinido do sentido de dar caráter a algo. O criar algo novo a partir do zero, o chamado "criar 

do nada" acontece, mas é um momento raro. O que acontece com mais frequência é um retrabalho 

de algo já existente, com pequenos ajustes e retoques criando assim o "novo caráter".  

 Significado - quando estamos sendo criativos ou criamos algo existente a sensação de 

realização, produção com... 

Definições 
 A Economia Criativa movimenta cifras enormes de dinheiro no mundo. Esses valores mudam 

mês a mês dada a potência e as oportunidades que esse campo apresenta. De acordo com John 

Howkins em Creative Economy: How people make money from Ideas, existem 15 setores de economia 

criativa: Publicidade, Arquitetura, Arte, Artesanato, Design, Moda, Cinema, Música, Artes 

Performáticas (Dança, Teatro, Ópera e Ballet), Publicação, Pesquisa e Desenvolvido (P&D), Software, 

Brinquedos e Jogos (excluindo videogame), Rádio e TV, e Videogames. 

 Diversos países começam a traçar e atualizar políticas sobre como incentivar a produção dos 

conteúdos da economia criativa de forma a criar propriedade intelectual (DCA, 1994; DCMS, 1998; 

MINC, 2011; SEI, 2013), gerando, assim, uma série de benefícios nacionais como aumento do PIB, 

posicionamento internacional com base em tecnologia ou conteúdo de entretenimento. Mesmo com 

esse cenário que aponta um crescimento prolongado nos próximos anos, e com centenas de artigos e 

publicações que apontam números de cada setor da indústria em diferentes países, ainda assim 

existem problemas processuais interessantes. 

 Neste artigo, apresento uma proposta de buscar as origens, trajetórias e transfigurações do 

conceito de criatividade, além de propor a discussão sobre o papel do processo criativo dentro da 

Economia Criativa. No imaginário popular, Economia Criativa é criatividade, porém, é mais do que o 

processo de geração de ideias; é um sistema que abrange sua natureza multidisciplinar e necessita de 

outros processos agregadores para a valorização do que acreditamos ser, talvez, o principal ator: a 

criatividade. 

A pós modernidade 
 A pós-modernidade e sua estrutura complexa, fluída e dinâmica vem definitivamente 

mudando a forma como gerimos e projetamos ideias, produtos, experiências e serviços. Fenômenos 

como a globalização e seus efeitos nas relações locais X globais somados a metabolização das 

informações e a disseminação de tecnologias, trouxeram à tona uma produção industrial de bens de 

consumo massificados, ao mesmo tempo em que assinala uma mudança nas atividades produtivas que 
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passam a incorporar os atributos intangíveis como valor principal, levando, consequentemente, a 

necessidade de agentes decodificadores dessas múltiplas informações. 

 Nesse novo cenário o valor cultural, a criatividade, o conteúdo e o conhecimento se tornam o 

novo combustível nas trocas das relações simbólicas dos bens de consumo pós-industriais onde, para 

além das relações de competitividade de mercado, agem preenchendo o desejo da manifestação das 

individualidades que para o autor McCracken  “são usadas para expressar categorias e princípios 

culturais, cultivar ideias, criar e sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar (e sobreviver a) 

mudanças sociais’’. Com uma ênfase nunca antes vista, a condição do intangível e a produção de 

conteúdos simbólicos se posicionam como papel fundamental no desenvolvimento dos estados e das 

nações na economia mundial, que passam a adotar a criatividade como caminho possível para criar 

novas estruturas e modelos organizacionais, agregando valor e gerando direitos autorais: “Uma prova 

disso é o fato de que o hardware está se tornando cada vez mais barato, ao passo que o software, mais 

caro. Nosso interesse existencial desloca-se, a olhos vistos, das coisas para as informações. O novo 

homem não é mais uma pessoa de ações concretas, mas sim um performer resiliente. Não se trata 

mais de ações e sim de sensações. O novo homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Ele deseja 

experimentar, conhecer e, sobretudo, desfrutar. 

Os marcos legais da Economia Criativa 
 A construção de um ambiente fértil ao desenvolvimento sustentável de uma economia erguida 

a partir de expressões culturais e bens simbólicos depende de um arranjo sócio-político que inclui, 

além de vontade política e organização social propícia, a adequação de determinados marcos legais às 

necessidades próprias desta economia. 

 O conjunto de atividades envolvidas é afetado por questões tributárias, trabalhistas, 

previdenciárias, empresariais, contratuais e, especialmente, pela propriedade intelectual. Dentre as 

normas jurídicas relacionadas à propriedade intelectual que influem diretamente na circulação destes 

bens e expressões merecem destaque os direitos autorais, a proteção das expressões culturais 

tradicionais e, afeitos à propriedade industrial, marcas, indicação geográfica e desenho industrial. 

 Uma questão prévia de extrema relevância é a qualificação do próprio ambiente produtivo, 

que difere, em essência, dos bens industriais de produção em série, distribuição em cadeia e consumo 

de massa. Seu conteúdo simbólico – que não é fixo ou pré-estabelecido, mas continuamente e 

culturalmente construído a partir das interações sociais – o distingue dos demais bens materiais, sendo 

inadequado atribuir ao sistema produtivo de bens simbólicos a lógica industrial embutida na tríade 

produção – distribuição – consumo. 

 O fluxo da riqueza criativa é mais representativo quando pensado em termos de acesso e 

fruição – criação – difusão, sendo o acesso o ponto de partida para os demais elos da cadeia 

econômica. O acesso e a fruição são basilares e fundamentais porque fornecem a matéria prima 

(referências culturais) para a criação (produção), permitem o desenvolvimento de novos criadores e 

aperfeiçoamento das técnicas (inovação cultural) e provocam o desejo de fruir destas criações 

(demanda e consumo), retroalimentando o sistema. São, pois, a porta de entrada no sistema. 

 Se quisermos construir um ambiente econômico criativo sustentável é, portanto, a partir do 

acesso que a revisão dos marcos legais pertinentes deve ser pensada. 

 A legislação brasileira de direitos autorais está sendo reformulada. Dentre os aspectos em 

discussão, a questão das limitações é especialmente relevante para fomentar a economia criativa. Os 

espaços de liberdade - essenciais à formação do artista, do público e do próprio sistema criativo que 

se propõe - são construídos a partir de um conjunto robusto de limitações e do domínio público 

efetivo. 
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 Os ambientes educativos e de formação, as atividades amadoras, os usos privados ou pessoais, 

ampla disponibilização dos bens em domínio público, por serem os mananciais culturais da 

criatividade, devem ser amplamente protegidos e arduamente defendidos contra a restrição da 

liberdade cultural resultante dos direitos autorais e de determinadas políticas públicas. 

 É justamente o delicado equilíbrio entre o acesso e a proteção que garantirá um ambiente 

sadio para o setor criativo e, atualmente, para se alcançar este balanceamento faz-se necessário 

reformar a legislação ampliando substancialmente os usos livres e o acesso, permitindo, com isso, a 

superação das desvantagens culturais (em razão das excessivas restrições) e ampliando a 

competitividade criativa. 

 A propriedade industrial – em especial as marcas coletivas, indicação geográfica e desenho 

industrial, pode ser um propulsor de arranjos produtivos locais, desde que o conhecimento dos seus 

requisitos, pressupostos e efeitos sejam mais amplamente discutidos, que o acesso ao registro seja 

democratizado, que os procedimentos de análise e concessão sejam criticamente avaliados e que a 

proteção seja, de fato, funcionalizada em razão dos interesses nacionais, como estabelece a 

Constituição. 

 É igualmente importante enfrentar o problema da proteção das expressões culturais 

tradicionais, que carecem de um marco legal afirmativo de seu valor e condizente com suas realidades. 

Identificação, catalogação, promoção e difusão das expressões culturais tradicionais, qualificação dos 

agentes, regulamentação dos direitos e deveres e, principalmente, impedir a sua apropriação privada 

são prioridades na regulamentação dos usos econômicos destas expressões. 

 A propriedade intelectual pode ter grande utilidade na promoção de uma economia criativa 

sustentável e da inovação, desde que pensada a partir do equilíbrio entre restrição e liberdade, 

proteção e acesso. 

 Mas o desequilíbrio atual refletivo na legislação nacional valoriza a restrição e a proteção 

frente à liberdade e ao acesso e, com isso, cerceia a formação e entrada de novos agentes no mercado 

reduzindo sua competitividade, coíbe a circulação dos bens culturais, restringe e encarece a fruição 

destes bens e, ao final, como trágica consequência, limita a própria criação e inovação culturais além 

de impedir o desenvolvimento do gosto pelas artes e expressões culturais, sem os quais não é possível 

a existência de uma economia criativa sustentável. 

Publicidade e Propaganda 
 O presente texto pretende fazer uma apresentação do capítulo e do conceito por trás da 
publicidade e da propaganda. No livro, os assuntos são abordados com mais exemplos e 
aprofundamento. Textos destacados em itálico são minhas observações pessoais, a partir da minha 
vivência.  
 

Definindo os conceitos  
 O capítulo sobre Publicidade e Propaganda começa estudando o significado dos vocábulos, 
uma distinção muito importante e que as vezes as pessoas desconsideram. Publicidade (latim publicus) 
designa qualidade do que é público. Na prática, diz respeito ao ato de tornar público um fato, uma 
idéia. Propaganda vem de propagare, sendo utilizada pelo papa Clemente VII em 1957 para propagar 
a fé católica, algo com intuito. Na prática comercial, diz respeito a propagação de ideias sobre um 
determinado produto ou serviço. Extrapolando o livro: de uma maneira mais direta, gostaria de colocar 
que costumamos separar publicidade como sendo o ato de tornar uma ideia pública, sem 
necessariamente pagar por isso (pense no impacto de uma imagem ou notícia que “viraliza”). 
Propaganda, em contrapartida, seria o ato tradicional de pagar por um determinado espaço em um 
veículo de comunicação. É verdade que, casualmente, a grande maioria das pessoas não faz essa 
distinção.  
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Sua função  
 Rotineiramente o objetivo é despertar o desejo pelo que foi anunciado, destacando aspectos 

que diferenciam o produto ou serviço em relação aos seus concorrentes, promovendo assim o 

aumento do valor percebido pelo público-alvo. 

 A publicidade é uma técnica de comunicação em massa capaz não só de fornecer informações, 
mas também de desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes. Extrapolando 
o livro: nossos costumes mais rotineiros foram, em algum momento, moldados por campanhas de 
massa. A publicidade foi a grande responsável pela introdução no Brasil, no começo do século 20, de 
hábitos de higiene hoje tido como essenciais, como o uso de sabonetes para tomar banho e até mesmo 
de cremes dentais.  
 A publicidade brasileira é reconhecida mundialmente pela sua criatividade e pelo 
desenvolvimento industrial e social que trouxe ao país. Extrapolando: é um dos únicos lugares no 
mundo onde os publicitários famosos possuem os mesmos status de artistas.  
 

As características e as qualidades  
 Um anúncio é somente uma das peças de um grande tabuleiro, que envolve muito além de 

somente de criação. Um bom anúncio se baseia no conhecimento da natureza humana, seus instintos 

e sentimentos. 

 O publicitário precisa ter algo de psicólogo para entender melhor seu público. O perfil do 

profissional é de alguém criativo, dinâmico, atento aos detalhes, ligado a cultura, capaz de entender 

de pessoas e de relações sociais. Apesar de tudo isso, ainda é uma área onde o achismo impera, pois, 

os demais profissionais acreditam sempre entender um pouco, mostrando-se ágeis para impor 

mudanças e alterações no trabalho executado pelo profissional de comunicação. 

 Para que um anúncio seja eficiente, deve atender alguns requisitos, como ser original 

(destacar-se no apelo, na forma, na ilustração e apresentação da ideia), ser oportuno (precisa atingir 

o público no momento certo e conveniente), ser persuasivo (deve transmitir credibilidade), ser 

persistente (esforços isolados não adiantam muito, é necessário incutir um hábito) e impulsionar a 

motivação (apelar aos clientes a ideia de que os sonhos podem se transformar em realidade). 

A agência de propaganda  
 Quando se fala em publicidade e propaganda é inevitável associar a elas a ideia de que estão 
vinculadas a alguma agência de propaganda. Aqui é importante ressaltar que a legislação não obriga 
que um anunciante faça uso de uma agência, porém os grandes anunciantes sempre trabalham com 
agências e são raras as empresas de médio porte que em algum momento não recorram a uma. A 
agência de propaganda é pura e simplesmente uma prestadora de serviços.  
 Anunciantes muito pequenos (ou os que buscam o caminho da economia) normalmente 

deixam a produção dos seus anúncios a cargo do próprio meio de comunicação que irá veicular sua 

mensagem (exemplos: no caso de um anúncio em rádio, a própria emissora produz o spot. No caso de 

um jornal, eles mesmos produzem o layout). Extrapolando o livro: aqui entram também os profissionais 

independentes, ou freelancers, muitos dos quais já trabalharam em agências e cuja representatividade 

não deve ser ignorada. 

E o que a agência de propaganda faz, de fato?  
 A agência trabalha majoritariamente com conceitos intangíveis, reunindo talento, experiência 

e criatividade na criação de anúncios. A manifestação física da campanha publicitária (por ex: 

impressões dos materiais) se realiza a partir de fornecedores, como gráficas, produtoras de áudio e 

vídeo, estúdios de fotografia, entre outros, onde a Economia Criativa também se manifesta. 

Concluindo: uma agência produz ideias e oferece os meios necessários para a concretização dessas 

ideias. 
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Brinquedos 
 Nos dias atuais a venda de brinquedos e jogos tem sido afetados pelo crescimento acelerado 

do uso da TV e videogames. 

 Entendemos a importância dos brinquedos na vida das crianças, por trabalharem com 

propriedades intelectuais além da interação entre as pessoas. 

 Um Brinquedo pode ter seu nome uma marca registrada (como é o caso do Lego) e seu 

desenho e elementos artísticos podem ser protegidos por direitos autorais; por exemplo o desenho 

impresso de um jogo de tabuleiro como o Monopoly (Monopólio) e os personagens Pokémon são 

protegidos como uma obra artística; mas um foto curiosos é que as regras, muito embora possam 

parecer a alma de um jogo, não podem ser protegidas; assim a legislação Britânica de patentes exclui 

especificamente as regras para “Jogar uma Partida”. 

Curiosidade: Lego, o grande fabricante de brinquedos 
 A palavra LEGO vem do dinamarquês leg e godt e pode ser traduzida como “Brinque Bem”- foi 

fundada em 1932 por Ole Kirk Christiansen. 

 O Sistema Lego é um brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se encaixam, 

permitindo diversas combinações. As peças de plástico se tornaram icônicas foram patenteadas em 

1958. 

Lego house: 
 Como se nota, a Lego House é um local típico para se divertir e brincar. Certamente inspirados 

por esse exemplo da Lego, têm surgido muitos empreendedores abrindo “casas para brincar” e locais 

para as crianças se divertirem nos shoppings brasileiros. 

 Em contrapartida, as famílias têm procurado incluir nas atividades das crianças coisas que 

sejam criativas, em especial nas festas infantis, que passaram a ter oficinas culinárias e de pintura, 

além de diversas brincadeiras. Também surgiram, mais especificamente em São Paulo, 

estabelecimentos nos quais são oferecidas atividades que ajudam as crianças em seu desenvolvimento 

criativo e emocional. Esse é o caso de instituições educacionais como a Casa do Brincar, o Quintal 7 

Cores, a Casa das Ideias, o grupo Curumin etc. 

 A brincadeira é muito mais do que um jeito que a criança encontra para se divertir e passar o 

tempo. Brincar é, antes de tudo, repetir a realidade de um modo mais simples, a fim de se preparar 

para situações futuras. Sendo assim, todo brinquedo é educativo. Mas alguns deles, por estimularem 

a resolução de problemas e a criação de histórias, farão com que seu filho veja o mundo por outros 

ângulos, estimulando a criatividade — sem deixarem de ser muito divertidos!  

Jogos de montar 
 Antes da popularidade dos videogames, os brinquedos de montar e encaixar marcaram uma 

geração. Muito antes disso também, grande parte das crianças tinha como única opção construir seus 

próprios brinquedos, usando materiais recicláveis ou mesmo cabaças e gravetos. Nos dois casos, ainda 

que simples, as brincadeiras que envolviam a construção de objetos ou cenários foram essenciais para 

que as crianças desenvolvessem a imaginação, a capacidade de improviso e a coordenação motora. 

 Portanto concluo que usar as estratégias da Encomia Criativa na produção de Brinquedos é 

algo viável e muito rendável... hoje percebemos um mercado promissor nessa área, e começar um 

negócio utilizando essas vertentes vale muito a pena. 
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Arquitetura 

A importância dos arquitetos: 
 Desde a antiguidade a arquitetura faz parte da economia criativa. Os arquitetos com a sua 

criatividade foram moldando condições para dar uma vida melhor para a civilização ao longo dos 

séculos. 

 É necessário neste momento, que o arquiteto comece a repensar a forma como cria os edifícios 

e os espaços urbanos, entender o mundo que o cerca e as novas demandas e necessidades a 

população, que entende e sabe dentro do seu dia a dia o que funciona ou não para a vida delas. 

 É necessária a busca por alternativas como o uso de materiais sustentáveis e mais eficientes, 

bem como programas que incentivem as pessoas a trocas o carro pelas bicicletas nos grandes centros 

urbanos. 

 As metrópoles Europeias e brasileiras já têm buscado programas para a diminuição do uso do 

carro, em favor do transporte público. As razões passam pelo fato de combater a poluição e melhorar 

a circulação.  

 Algumas tentativas partiram de fechar algumas ruas para o trânsito em Paris por exemplo, 

porém foi concluído que ainda não é a resposta perfeita. 

 Os planos agora sugerem desenvolver as periferias, criando cada vez mais ligações PERIFERIA-

PERIFERIA, como forma de reduzir a necessidade da ligação PERIFERIA-CENTRO. O trabalho principal 

do arquiteto, será transformar as periferias em bairros com suas próprias possibilidades. 

 Um grande problema da arquitetura contemporânea é o uso da arte pelos arquitetos, o que 

tem tornado suas obras uma caricatura. Grandes edifícios não atendem a necessidade da população 

ou de seu momento, mas sim estão lá para provocar ou parecer que são performáticos. 

 O principal motivo para esse tipo de construção é o ego, a vontade de pessoas muito ricas de 

fazerem algo insuperável ou no mínio admirável. 

 Um exemplo de arquiteto que vem mudando a forma de enxergar a arquitetura é o notável 

Shigeru Ban. Uma de suas falas é que os arquitetos historicamente têm trabalhado para pessoas com 

dinheiro e poder. Mas que é importante que também olhemos para os desastres e estejamos lá. Ele 

vem desenvolvendo formas sustentáveis de construir de forma rápida e de fácil montagem para que 

pessoas desabrigadas possam ter espaços para se abrigarem após desastres naturais principalmente. 

 Deu para perceber que é muito bom ser um arquiteto, e isso há muitos séculos! Há quem 

estime que atualmente temos algo em 4 milhões de pessoas no mundo habilitadas como arquitetas 

em centenas de milhares de escritórios espalhados pelo mundo, tornando cada vez mais confortáveis 

as vidas de bilhões de pessoas no planeta que mais e mais estão vivendo nas cidades. 

Gastronomia 
 A gastronomia era uma cogitação de um pequeno círculo de pessoas acostumadas a uma 

vivência aristocrática, que incluía rituais de comilança ligados a caça, aos produtos da estação e aos 

melhores vinhos que se produziam até então. 

 A gastronomia desempenha um papel completamente novo na sociedade. Tornou-se um tema 

cultural tão importante quanto a moda, a sexualidade, a violência. 

 Está sendo classificada como um parente das artes, um negócio rentável e uma solução para a 

boa nutrição. 

 O tratamento que se dá agora a alimentação se dá em três planos: 
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 CULINÁRIA – são o conjunto de transformações materiais por que passam as matérias primas 

alimentares até serem consumidas, incluindo tecnologias, tabus alimentares, etc. 

 GASTRONOMIA – entendida como procedimento que indica as melhores formas de 

tratamento de um determinado produto dentro de uma determinada sociedade ou grupo com uma 

configuração de gosto particular. 

 GASTRONOMIZAÇÃO – são os valores associados a gastronomia no território do marketing e 

demais argumentos de venda de um produto alimentar. 

 Uma tendência moderna é a identificação forte de indivíduos com ideologias alimentares de 

cunho religioso, de orientação natural social, calórico ou estético, além da identificação dos produtos 

locais onde foram produzidos. 

 Na medida que as ideologias dieticistas ampliam, reforça-se a necessidade de novos 

conhecimentos. Entendem-se assim porque os chefs de cozinha (uma profissão secular) se tornaram 

quase que do dia para a noite uma espécie de sacerdotes modernos a nos dizer o que é melhor comer. 

 A gastronomia é uma das profissões que mais ganharam status e espaço nos últimos anos. 

Podemos observar isso pela quantidade e o sucesso de programas de culinária de TV e a valorização 

do crítico gastronômico. 

 Mais do que criar pratos com bela apresentação, o bacharel em gastronomia precisa ter 

conhecimentos relativos a: 

Segurança alimentar 

Gerenciamento de funcionários 

Gerenciamento de finanças 

Gerenciamento de restaurantes 

Confeitaria 

Panificação 

Culinárias específicas (Japonesa, Francesa, Peruana, Italiana, Vegetariana, etc.) 

Estratégias de Marketing 

Planejamento de cardápios 

Bebidas 
 Um dos fatores que impulsionam o crescimento do setor de food servisse no Brasil é a 

urbanização. Quanto maior a população urbana, maior o potencial de clientes para bares, restaurantes 

e lanchonetes. Outro fator é o aumento de renda média e da taxa de emprego que deu a muitas 

famílias certa folga no orçamento para comer fora. 

 Outra área de grande expansão é a literatura voltada a temática da Gastronomia. As prateleiras 

estão inundadas de livros sobre o tema, “Dominando a arte de ...” ou “Bíblia ...”. A maioria dos 

cozinheiros amadores buscam livros com receitas que vão funcionar e se o prato ficará gostoso. 
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Exemplos de gastronomia criativa 

Gastronomia Peruana  

 

Gastronomia Japonesa 

 

 

 

 

 

Exemplos de Chefs Renomados 

Jamie Oliver 

 

 

Daniel Humm 

 

Helena Rizzo 

 

 

 
Atualmente todo mundo conhece o ceviche, um prato da gastronomia andina 

feito de peixe cru marinado em suco cítrico. Hoje em dia, existem mais de 12 

mil cevicherias só em Lima. 

 

O bentô é uma refeição completa servida numa caixa. No Japão uma 

viagem de trem não é completa se não tiver um bentô. Existem mais de três 

mil variedades. Cada região tem sua especialidade gastronômica, seu 

produto típico e fresco. Uma única loja na estação de Tóquio vende 

aproximadamente 10 mil unidades dia.  

 

Atualmente Jamie Oliver possui 52 restaurantes. 40 deles no Reino 

Unido e franquias das suas marcas estão espalhadas por países como 

Turquia, Rússia, Austrália, China e Emirados Árabes. Em 2015 inaugurou 

uma unidade em São Paulo. Já publicou 26 livros com 38 milhões de 

exemplares vendidos. Participou de 28 séries para TV. Possui quase 2.6 

milhões de seguidores. Seu objetivo é melhorar a qualidade de 

alimentação das pessoas. Banindo os produtos industrializados. 

 

Dono do Eleven Madison Park, quarto melhor restaurante do mundo e o 

primeiro dos EUA. Possui 3 estrelas Michelin. Não se come por menos 

de US$ 225 dólares. Nunca estudou culinária formalmente. Seu 

diferencial é um serviço personalizado. Diariamente seus garçons 

revisam a lista de reserva e tentam descobrir qual a razão que os 

levaram ao restaurante para customizar o seu trabalho. 

 
 

Proprietária de três restaurantes – Maní, Padoca do Maní e Manioca. 

Eleita pela revista inglesa The Restaurant a melhor chef mulher do 

mundo em 2014. O restaurante Maní ficou em 36º colocado dentre os 

50 melhores restaurantes do mundo e o 4º melhor da América Latina. 

Possui uma estrela Michelin. Valoriza a gastronomia pura e o simples 

mas sempre quebrando a monotonia.  
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Exemplos de séries e reality 

 

     

 

O Fator Humano 
 Na gastronomia, por maior que seja o avanço tecnológico que está por vir, nunca o homem 

será substituído pela máquina, no máximo será auxiliado por elas.  

 Com o cliente tem que ser assertivo pois dificilmente se tem uma segunda chance com quem 

lida com a Gastronomia. 

 

Turismo 
 O significado de turismo é viajar por prazer, geralmente longe de onde se mora ou no exterior. 

Existem diversos tipos, tais como: 

 ● Aventura (turista é protagonista, exige equipamentos e guia turístico) 

 ● Convencional (motivação sem interesses específicos) 

 ● Cultural (desejo de emoções artísticas e informação cultural) 

 ● Ecológico (educação ambiental, ecoturismo) 

 ● Emissivo (saída da pessoa de seus país permanece no país de chegada por mais de 24h e 

menos de 1 ano sem remuneração) 

 ● Equestre (motivada por cavalgada) 

 ● Esotérico (motivação mística, espiritual) 

 ● Étnico (conhecer lugares com presença histórica de emigrantes) 

 ● Náutico (motivada pela prática de atividades esportivas náuticas) 
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 ● Negócios (interesses de negócios ou de desenvolvimento profissional) 

 ● Receptivo (entrada do visitante no país e permanece mais de 24h e menos de 1 ano sem 

remuneração) 

 ● Religioso (motivado por fé ou por cultura religiosa) 

 ● Rural (turismo praticado no meio rural – agroturismo. Tem crescido muito) 

 ● Saúde (praticado por pessoas para recuperar a saúde) 

 ● Social (praticado para facilitar o turismo interno e melhorar as classes economicamente 

menos favorecidas) 

 ● Surpresa (viagem sem conhecimento prévio) 

 ● Gastronômico (motivado pela gastronomia) 

 ● Eventos esportivos (partidas de futebol, etc.) 

 Mesmo com as diferentes tipologias de turismo, a maioria dos lugares se limitam à apenas um 

tipo, como é o exemplo de Portugal, que vivia do turismo cultural, quando na verdade tem toda sua 

costa voltada para o Rio Tejo. Quem viu esse potencial e iniciou um turismo foi o holandês Dirk Gesink 

em 1987. Ele foi a Portugal na sua lua de mel, sentiu falta deste serviço de lazer e resolveu voltar, 

comprou um iate de luxo e começou a oferecer passeios no Rio Tejo, só aí, por meados de 2002 que 

outros empresários também se aventuraram a comercializar passeios de iates.  

 Em 2008 que Portugal investiu em seu porto de Lisboa e aprofundou cerca de 3m no rio para 

poderem receber navios de cruzeiros, e isso deu super certo! O número de cruzeiros que atraca em 

Lisboa cresceu de forma contínua e milhares de turistas, ao desembarcarem, seguem rumo à cidade, 

aumentando as receitas do seu comércio. 

 A cidade redescobriu o encanto do Rio Tejo em 2015, quando recebeu o maior evento de vela 

do mundo, o Volvo Ocean Race. O impacto econômico foi avaliado em 60 milhões de Euros. Portugal 

é o único país da Europa que recebe uma das fases deste evento. Em 2018 irá receber novamente o 

evento. 

 Outro nicho do turismo que cresce continuamente é o de meios de hospedagem. Cada vez 

mais crescem os hotéis de 5 ou mais estrelas. Temos o St. Regis em Nova York (um dos 10 melhores 

hotéis da cidade), seus 18 andares se debruçam sobre o Central Park e a Quinta Avenida e tem como 

vizinha grifes mais exclusivas e desejadas do mundo. Foi nesse cenário que o St. Regis percebeu que 

seus clientes queriam aspirar a grife dentro da grife! Então fez suítes design que são verdadeiras 

imersões nas marcas, como Bentley, Dior e Tiffany. Fora as suítes o hotel oferece o serviço de 

mordomia que traz a sensação de anfitrião para seu hóspede. 

 Até a cidade sagrada, Meca, está se modernizando para receber melhor seus peregrinos. No 

final de 2015 começou a funcionar um mega-hotel, o Holiday Inn Makkah Abraaj Al Tayseer, o maior 

Hoiday Inn do mundo com 5.154 habitações. 

 Em 2017 foi anunciada a construção do Abraj Kudai, o maior hotel do mundo com 10 mil 

quartos e 70 restaurantes, um projeto de luxo com gastos equivalentes a R$11 bilhões. 

 Hoje a meca virou um resort de férias e não mais um santuário, pois a monarquia saudita 

incentiva a vinda de mais peregrinos em viagens de menor duração, e planeja que este ritual seja a 

principal fonte de renda do reino quando o petróleo sumir. 
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 Falando de viagens, segundo uma pesquisa, cerca de 24% das pessoas tiraram férias indo para 

o exterior sozinhas em 2015 contra 15% em 2013. Com isso, muitos cruzeiros já estão retirando as 

sobre taxas das cabines de solteiro, agências de viagens on-line incluíram filtros de busca para viagens 

solo e alguns hoteis estão fazendo pacotes para turistas que viajam sozinhos. 

 Ainda para facilitar essa mudança, surgiu no mercado a empresa Airbed & Breakfast, hoje 

Airbnb vale $25,5 bilhões e tem cerca de 18 milhões de usuários, oferecendo hospedagem em quase 

200 países. O site está mudando o comportamento dos turistas, fazendo eles gastarem menos com 

hospedagem e gastarem mais na cidade com experiências. 

 Nas últimas décadas os Emirados Árabes entraram, definitivamente, no mapa do turismo 

mundial, oferecendo hotéis e resorts de luxo, sem contar a grande riqueza histórica e cultural. 

 O governo fez um acordo com a França para pegar a marca Louvre e abrir um museu Louvre 

Abu Dhabi, será a primeira filial. Eles querem fomentar não só o Turismo no país, mas com as obras de 

outros países, principalmente os EUA, terão o retorno destes turistas, ainda mais com o país 

oferecendo voos diretos com todo o conforto, luxo e serviço invejável da Etihad Airways. Empresa que 

em 2015 foi agraciada pelo quinto ano consecutivo com o prêmio de melhor primeira classe do mundo. 

 Percebendo a oportunidade se trazer mais turistas à Nova York, em 2015 foi inaugurado o 

observatório no World Trace Center de 3 andares, o 100o andar é o Observatório, o 101o andar é o 

mais cobiçado com uma churrascaria de 60 lugares e um bar com 100 lugares, e o 102o é o mais restrito 

para ser alugado para eventos. 

 O fenômeno game of thrones tem trazido muitos turistas à Islândia e o país está se 

aproveitando disso e fazendo roteiros personalizados para conhecer os cenários que aparecem na 

série. 

 Sem contar que tem um hotel chamado Ion Luxury Adventure Hotel que é um refúgio 

aconchegante e mesmo estando em um ambiente inóspito ele se vende muito bem por usar os 

diferenciais como: banho noturno numa piscina de fluxo contínuo ao ar livre a 37oC; carne mal passada 

de rena no cardápio; tomar seu drink favorito apreciando a aurora boreal. 

 O turismo de luxo está presente também nos cruzeiros, como é o caso do luxuoso River 

Beatrice, com cabines finamente decoradas, lençóis de algodão egípcio e banheiros de mármore, em 

um roteiro de 7 noites para conhecer 4 países: Alemanha, Áustria, Eslováquia e Hungria. Destinos 

peculiares e extraordinários! 

 Para quem não pode bancar todo este luxo, vale a pena fazer uma viagem até Buenos Aires 

para conhecer sua arquitetura, vida cultural, entretenimento, livrarias e cafés charmosos ou uma boa 

gastronomia, já que o câmbio de real para pesos acaba não pesando bo bolso dos brasileiros como o 

dólar e o euro. 

 Agora, um país que está incentivando o turismo e vale a pena se programar para ir é o Tibete, 

para apreciar montanhas e rios, a ferrovia mais alta do mundo e o Palácio Potala (antiga residência dos 

dalai-lamas). 

 O turismo é uma forte renda criativa para os países, por isso cada destino turístico deve zelar 

por seu patrimônio, pois sempre há aqueles turistas que cometem vandalismos podendo danificar 

alguma obra ou até mesmo denegrir a imagem de alguma estância turística fazendo com que ela perca 

visitantes. 

 Cuidar nunca é demais, já que o turismo é um dos setores de economia criativa que pode 

contribuir para uma nova dinâmica econômica, gerando empregos, rendas e divisas. 
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Artesanato 
 O Artesanato é uma técnica manual, que para se produzir diversos tipos de objetos, utiliza-se 

matéria-prima natural. No Brasil, em sua grande maioria, tal técnica é utilizada pelas famílias, dentro 

de suas residências ou em pequenas oficinas. 

 Seu início se deu quando as pessoas poliam pedras para fabricar armas e objetos de caça e 

pesca, cerâmica para guardar alimentos e tecelagem para fabricar redes, roupas e colchas.  Houveram 

momentos de desvalorização, como na Revolução Industrial, onde os artesãos eram submetidos a uma 

péssima condição de trabalho e baixa remuneração. Hoje o artesanato tem conquistado seu espaço, 

voltando a ter prestígio e importância. Se encontra em todas as regiões do Brasil e do mundo, 

originados a partir da natureza típica da região, com suas técnicas específicas. Com áreas diversas, ele 

pode ser reconhecido como bijuterias, cerâmica, pinturas, velas, reciclagem, brinquedos, apliques, 

tapetes etc. 

 Em 2015 foi sancionada a Lei n° 13.180/2015 que reconhece como TRABALHADORES 

PROFISSIONAIS os artesãos brasileiros, já que os mesmos movimentam cerca de R$70 bilhões por ano, 

estabelecendo diretrizes para as políticas públicas de fomento à profissão. Segundo uma pesquisa 

realizada pelo SEBRAE em 2013, 60% dos entrevistados tinham o artesanato como principal fonte de 

renda e 26% trabalhavam mais de 8h por dia. 

 O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo, e o sustento de muitas famílias e 

comunidades provém desta prática. Ele é um traço do nosso folclore, revelando usos, costumes e 

tradições de cada região do País. 

 Vale ressaltar que, o que os define como empreendedores criativos é a maneira com que sua 

administração acontece, despojada, colaborativa e com uma certa dose de improviso. Muitos deles 

estão se desenvolvendo e abrindo empresas artesanais. Fica claro que os produtos artesanais, como 

qualquer outro, sofrem concorrências, e desta forma, devem ser bem analisados o mercado e a 

competição.  

 Sendo assim, o aspecto positivo é que muitas pessoas conseguem sobreviver de forma digna 

graças ao trabalho como artesanal e que o mesmo está em constante crescimento devido a rica cultura 

que o mantém. 

 

 


