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https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf
Resumo Executivo
■ O Mapeamento da Indústria Criativa de 2019 tem como pano de fundo as enormes incertezas do cenário econômico e a recuperação hesitante do crescimento, após anos de severa crise
econômico-institucional.
■ O objetivo do trabalho vai além da mera atualização de dados estatísticos. Nossa proposta é
identificar como se comportou a Indústria Criativa no Brasil no período entre 2015 (ano da
última publicação) e 2017, marcando as diferenças não só em relação a setores da economia
como também em relação ao desempenho da Indústria Criativa no biênio anterior (2013 a
2015)
■ Nesta sexta edição, mantivemos a divisão dos 13 segmentos criativos - considerando suas
afinidades setoriais – agrupados em quatro grandes Áreas Criativas: Consumo (Design, Arquitetura, Moda e Publicidade & Marketing), Mídias (Editorial e Audiovisual), Cultura (Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e Expressões Culturais) e Tecnologia (P&D, Biotecnologia e TIC).
■ O Mapeamento aborda a Indústria Criativa sob duas óticas. A primeira é a da Produção,
medida pelo valor gerado pelos estabelecimentos criativos – que não necessariamente empregam somente trabalhadores criativos. A segunda é a do Mercado de Trabalho, na qual se faz
uma análise da quantidade e da remuneração de profissionais criativos, independentemente do
fato de trabalharem na Indústria Criativa, na Indústria Clássica ou em qualquer outro ramo da
atividade econômica nacional.
■ Sob a ótica da Produção, o cenário recessivo dos últimos anos acabou levando a uma relativa
estabilização da participação do PIB Criativo no PIB brasileiro. Desde 2014, a participação
tem girado em torno de 2,62%, com pequenas oscilações. Seu pico foi em 2015 (2,64%) e em
2017 o PIB Criativo representou 2,61%¹ de toda a riqueza gerada em território nacional. Com
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Leia com atenção o texto abaixo, que se refere ao
Resumo Executivo do Mapeamento da Indústria
Criativa no Brasil, extraído do documento publicado em 2019 pela FIRJAN e SENAI.
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isso, a Indústria Criativa totalizou R$ 171,5 bilhões em 2017 – cifra comparável ao valor de
mercado da Samsung ou à soma de quatro das maiores instituições financeiras globais (American Express, J.P.Morgan, Axa e Goldman Sachs)².

■ Em paralelo, o contexto mundial é de profundas transformações, decorrentes das mudanças
socioculturais e do avanço da digitalização - que colocam cada vez mais em foco o consumidor e suas experiências. Tais mudanças exigem das empresas uma série de novas gamas de
competências e habilidades até então inexploradas. E esse movimento já é visível na Indústria
Criativa, que registra alterações no perfil dos profissionais buscados pelo mercado.
■ Numa conjuntura em que o Brasil teve 1,7 milhão de seus postos de trabalho encerrados no
período 2015-2017, existem profissões criativas que foram muito buscadas. Todas elas, de uma
forma ou de outra, se relacionam ao contexto mundial de transformação digital e valorização
da experiência do consumidor. E, juntas, são responsáveis pela geração de 25,5 mil postos de
trabalho.
■ Cresceram os profissionais capazes de auxiliar as empresas na compreensão dos consumidores e aqueles voltados para a promoção e manutenção da imagem das empresas - como
Analistas de Pesquisa de Mercado, Analistas de Negócios e Relações Públicas. Também houve
uma busca por melhorar a experiência do consumidor e gerar inovação no consumo - evidenciadas pelo aumento de Visual Merchandisers, Diretores de Criação, profissionais de design
(seja Designer Gráfico, de produto, de moda ou de eventos) e até mesmo Chefes de Cozinha.
O aumento dos profissionais de TI (Programadores e Gerentes de TI) demonstraram a necessidade de lidar com o grande volume de dados disponíveis. E, por fim, o mercado de trabalho
deu sinais de fortalecimento das mídias digitais, percebido na contratação de Editores de Mídias Eletrônicas.
■ Consumo (43,8%) e Tecnologia (37,1%) responderam por aproximadamente 80% dos
trabalhadores criativos no Brasil. Destaque para P&D, TIC, Publicidade & Marketing e Arquitetura. Oportuno ressaltar que Consumo e Tecnologia apresentaram desempenho superior
ao observado no resto da economia.
■ O desempenho de Tecnologia, superior ao do total do mercado de trabalho, também se
alinha à tendência mundial de digitalização. Nesse sentido, a emergência da economia digital e
das novas tecnologias tem tudo para se constituir em importante motor de crescimento futuro, com novas tecnologias capazes de alterar as relações de trabalho e a lógica de geração de
riqueza na economia.
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■ Sob a ótica do Mercado de Trabalho formal, a Indústria Criativa contou com 837,2 mil
profissionais formalmente empregados em 2017, o que representa uma queda similar a do total
do mercado de trabalho em relação a 2015 (-3,7% no total do mercado e -3,9% na Indústria
Criativa). Dessa forma, mesmo no cenário adverso, os trabalhadores criativos mantiveram sua
participação no estoque de mão de obra formal nacional.
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■ A despeito da conjuntura, a remuneração na Indústria Criativa continuou superior à média
da economia, fato observado em todas as quatro grandes Áreas Criativas: enquanto o rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.777,00³ em 2017, o dos profissionais
criativos, usualmente mais qualificados, foi 2,45 vezes superior e atingiu R$ 6.801,00.

■ São Paulo e Rio de Janeiro seguiram como os estados mais representativos do mercado de
trabalho criativo. Entre os paulistas, cerca de 328,7 mil vínculos estavam na Indústria Criativa,
enquanto, entre os fluminenses, esse número ficou em 88,9 mil. Dessa forma, ambos os estados, juntos, responderam por exatamente 50% dos empregos criativos do país. Cabe destacar
que, junto com São Paulo e Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul compõem o rol
de estados que mantiveram a participação de profissionais criativos acima da média nacional.
■ Rio de Janeiro permaneceu na liderança isolada na análise de remuneração por estado.
Os profissionais criativos fluminenses possuem os maiores rendimentos médios do país em
Pesquisa & Desenvolvimento (R$ 18.134,00), Artes Cênicas (R$ 11.362,00), TIC (R$ 9.022,00)
e audiovisual (R$ 7.863,00). Por sua vez, o Distrito Federal teve as maiores remunerações
médias em Arquitetura (R$ 12.974,00), Editorial (R$ 9.065,00), Patrimônio e Artes (R$
6.361,00) e Design (R$ 3.945,00), enquanto São Paulo destacou-se em Publicidade & Marketing (R$ 8.083,00) e Amazonas em Biotecnologia (R$ 11.403,00).
■ Ainda que a maioria das pessoas associe trabalhadores criativos a ambientes profissionais exclusivamente criativos4 , 181,5 mil dos 837,2 mil trabalhadores criativos mapeados atuavam na
Indústria Clássica (Indústria de Transformação). Em 2017, houve o recuo de 9,5% nos postos
de trabalho da Indústria de Transformação ocupados por criativos em relação a 2015.
■ A participação dos criativos na Transformação também diminuiu, saindo de 2,8% do total de
trabalhadores, em 2015 para 2,7%, em 2017. No entanto, essa participação ainda é 0,9 ponto
percentual superior à participação dos criativos em toda a economia – os profissionais criativos continuam sendo bastante relevantes para a Indústria Clássica.
1. Participação estimada com base na massa salarial.
2. Utilizando a taxa de câmbio média de 2017 (R$3,19/US$) para conversão. Referência para valores de mercado
em https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/
3. Fonte: RAIS, 2017.
4. Como agências de publicidade, escritórios de design, produtoras de conteúdo audiovisual, entre outros.
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■ Vale lembrar ainda que o crescimento dos salários foi mais intenso nos segmentos com menores níveis salariais, o que reduziu a desigualdade da renda do trabalho na Indústria Criativa.

