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"Se a economia criativa fosse um país, seria igual à quarta 
maior economia do mundo, representaria a quarta maior 
força de trabalho e estaria em nono lugar no valor das 
exportações,” essas foram as palavras do Secretário de Estado 
John Kerry, que se baseou no livro A Economia Laranja para 
ilustrar o poder das indústrias criativas na economia global. 
Esta economia criativa é a mesma que representa US$174,000 
milhões ao ano para a América Latina e contribui com mais 
de 10 milhões de empregos, confirmando assim seu potencial 
infinito de inovação e inclusão social. Os governos e o setor 
privado na região estão fazendo avanços significativos para 
favorecer esta economia. Para dar continuidade a esse 
progresso, temos de seguir investindo nas cidades criativas ou 
Kreatópolis, para manter os empreendedores, inovadores e 
criativos, - usando a identidade cultural como uma matéria-
prima-, trabalhando e produzindo o impacto econômico  
que sonhamos.

 

Convidamos vocês a conhecer a Kreatópolis e os cidadãos 
criativos que nela vivem, através do nosso blog: 

blogs.iadb.org/kreatopolis/z



Os caminhos do conhecimento.

Desde que o imaginativo filósofo Adorno nos falou da 

economia do conhecimento, a concepção dos socráticos 

foi assumindo certo pragmatismo metafísico. Este se 

expressa na qualidade do livro como instrumento de 

unicidade dos povos. O Livro Laranja que você está 

segurando, além de instrumento de orientação, ajuda a 

dissipar aquela névoa enigmática; abre caminhos para 

o conhecimento; e, portanto, ilumina as trilhas possíveis 

na neblina da economia. 

Belisario Betancur, Ex-Presidente da Colômbia (1982-86)
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Atenção!
não
contém

O livro que você  
está segurando

um texto



Este manual foi criado e escrito com a finalidade 
de apresentar as ideias e os conceitos-chave de um 
debate pouco conhecido. Um debate sobre uma 
oportunidade importante de desenvolvimento 
que a América Latina, e o Caribe não podem se 
dar ao luxo de perder. 

A economia criativa, o que chamaremos de 
“Economia Laranja” neste livro (e você vai entender 
porquê), abrange a imensa riqueza de talentos, 
propriedade intelectual, interconectividade e, 
obviamente, o patrimônio cultural  
da nossa região. 

No final deste manual você terá o conhecimento 
básico necessário para compreender e explicar 
o que é a Economia Laranja e porque ela é tão 
importante. Você também vai adquirir as ferramentas 
analíticas necessárias para tirar maior proveito das 
oportunidades que se escondem nas avenidas do 
conhecimento que constituem as artes, a mídia e os 
serviços criativos.



Este manual pode, ou 
não, ser lido de maneira 
contínua ou consecutiva.

Cada letra e cada símbolo foi 
cuidadosamente posicionado 
para compartilhar ideias 
e gerar conhecimento.

Apresenta ideias em vez 
de parágrafos. Mostra 
informação em vez de dados.

Contém conceitos  
em vez de imagens.



E o mais importante: 

Tem o objetivo 

de criar uma 

relação com você, 

leitor, para que o 

transforme em sua 

ferramenta pessoal.



Por essa razão há tanto espaço em branco, 

para que você possa utilizá-lo para tomar 
notas, customizar seu conteúdo e 
desenvolver suas próprias ideias.



Os quadros cor de laranja oferecem informação adicional 
para enriquecer a ideia apresentada nestas mesmas 
páginas, com uma explicação sobre um conceito-chave 
ou com um dado curioso.

Os códigos QR que você encontrará 
ao longo do manual o levarão 
aos documentos e vídeos que 
complementam a conversa. Se 
você não tiver um leitor de código 
QR, baixe-o gratuitamente nos 
seguintes links:
- www.beetagg.com/en/
download-qr-reader/
- http://get.beetagg.com 
(diretamente do seu dispositivo 
móvel)

Os apêndices contêm URLs 
comprimidas, criadas 
especialmente para você. O 
número do apêndice é a única 
coisa que distingue um do outro. 
Por exemplo: 
- www.bit.ly/###apend.

Agora, por favor, considere

para que você possa 
“espremer todo o sumo” 
deste livro laranja:

as seguintes três recomendações

Por favor, divirta-se.



Apêndices | 221

A laranja invisível | 19

O que é a Economia Laranja? | 37

A oportunidade laranja | 55

O tamanho da laranja | 87

Quanto por uma laranja? | 97

O ecossistema laranja | 141

Esprema a laranja | 199

As 7i: ideias para o desenvolvimento da Economia Laranja | 163

Conteúdo
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Em todo trabalho a ser feito  
há uma parte divertida. 

Mary Poppins

Bem-vindos ao universo da  
Economia Laranja!
Aquele no qual a criatividade humana é o ativo econômico mais diferencial de nossos tempos. 

essa não era a 

economia criativa?
E por que chamar a economia criativa de laranja,  

se nem a economia criativa foi ainda bem entendida 

em muitos países, como no Brasil?

Mas, um momento: 

"uma vez que a economia criativa não tem identidade de marca, 
decidimos rotulá-la Economia Laranja."

Felipe Buitrago e Iván Duque não tardaram em responder à minha inquietude  

e talvez seja sua:

É um argumento cuja simplicidade torna irrefutável, por duas linhas:

Desde seu debate de estreia por aqui, nos idos de 2004 , a economia criativa 

passou a ser tão mencionada como mal compreendida. Enfim, transformou-se 

em uma Torre de Babel. 

 Embalá-la em um termo charmoso e inédito como Economia Laranja 

pode resgatar a confiança dos que tendem a não levar o termo original a sério.

1)
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A economia criativa se assenta sobre aspectos intangíveis, que diferenciam 

e atribuem valor a produtos, serviços e propostas. Vide a lista das marcas 

mais valiosas do mundo  - todas ligadas à Economia Laranja - para perceber 

duas categorias de intangíveis: de ciência e tecnologia, como Apple, Google, 

Microsoft, IBM; e de narrativas, inclusive mas não só artes e cultura, como  

também Disney, Louis Vuitton e Coca-Cola e McDonald's. 

2)

Vivam então a 
fantasia, 

a alegria, 
os múltiplos símbolos 

associados à cor laranja, para impulsionar a 

compreensão e a prática 

da economia criativa como 

paradigma ecônomico  

do século.

da criação de uma Secretaria de Economia Criativa (2011)

 e de sua extinção (2015). 

O lançamento desta edição em português chega após 
mais de uma década de idas e vindas, 
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Boa hora para retomar esse debate, inclusive,  
quem sabe, para derreter alguns mitos.

Antes da palavra "criativa" está "economia".  

Ou seja, nem toda criatividade se converterá em produtos ou serviços (o que é sau-

dável!); e o trabalhador da criatividade tem de poder sobreviver de seu trabalho.

1
2

3

Economia criativa não é sinônimo de economia da cultura. 

Artes e cultura são uma veia essencial da criação humana - e, no campo econômico, 

de produtos e serviços com valor simbólico diferencial. Em paralelo, outra vertente é 

da ciência e tecnologia, como as tecnologias digitais, sob ao menos três aspectos: 
catalisaram o surgimento da economia criativa, ao elevarem a globalização e a 

competitividade a envergadura e profundidade inéditas. Basta ver a facilidade com 

que dinheiro e tecnologia circulam no mundo e como produtos e serviços estão cada 

vez mais parecidos e com vida curta. A alternativa a brigar por preço baixo é agregar 

valor ao que se produz - e é exatamente isso o que caracteriza a economia criativa. 

As tecnologias digitais também integram a economia criativa como conjunto de setores 

econômicos, constituindo muitas das chamadas "indústrias criativas". 
 

Podem dinamizar setores da economia tradicional, 

incentivando inovação, das indústrias criativas para o conjunto da economia.

Criativa ou laranja não é a economia e sim as pessoas que a compõem.  

É esse talento criativo que deve ser nutrido e estimulado, para satisfação do 

próprio mas também benefício da sociedade e da economia. Para isso são ne-

cessárias políticas públicas, em especial de estímulo e respaldo 

ao empreendedorismo, 
 à educação e à capacitação que valorizem o talento, 

  à facilitação de negócios, 

   à formação de um ambiente desburocratizado, 

    com marcos regulatórios claros e transparência. 

Somente assim o Brasil conseguirá transformar a tão propalada 

criatividade do brasileiro em base ao desenvolvimento.
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a economia criativa ainda está fora do radar da maioria 

das instituições - com gloriosas exceções. Enquanto isso, 

alguns de nossos maiores parceiros já definiram sua es-

tratégia de recurso à criatividade como base de desen-

volvimento e competitividade no cenário mundial. 

colocou a economia criativa no epicentro 

de seu projeto de futuro. 

O tempo urge.

No Brasil,

"Designed in China" 
Exemplo claro é o da China, 

que ao investir na passagem do 

"Made in China" para o

E o Brasil, que papel pretende ocupar nessa nova configuração de mundo?

Os autores sugerem sete "i's" - ingredientes que não 

podem faltar quando um país busca criar sua receita  

á Economia Laranja (ver capitulo 6): 

Informação, instituições, indústria, 
infraestrutura, integração,  
inclusão e inspiração. 

Afinal, ainda que a criatividade seja ubíqua, convertê-la em eco-

nomia e bem-estar exige o engajamento dos setores público, pri-

vado, da sociedade civil e da academia. Unamo-nos então em 
torno desse projeto de desenvolvimento que tanto pode ofe-
recer ao Brasil. Agora com uma boa dose de laranja.

Ana Carla Fonseca Economista (laranja), Doutora em Urbanismo,  
autora, consultora e palestrante internacional pela Garimpo de Soluções



Não há nada mais 
poderoso do que 

uma ideia cujo 
momento chegou.

— Honoré de Balzac

(de acordo com John Howkins1)
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“Diz-se no mundo do teatro 

mas pode virar  
rico fazendo isso”. 

que você não consegue

ganhar a vida como roteirista

Como não classificar como “invisível” um setor que

(de acordo com John Howkins1)

e que, quase uma década depois, ainda não 

aparece no radar da maioria dos economistas

A laranja invisível

da economia mundial 

em 20052

representou

— Anônimo

6,1%
A economia criativa, como definiu 

Howkins, inclui todos os seto-

res cujos produtos e serviços têm 

base em propriedade intelectual: 

arquitetura, artes visuais e cêni-

cas, artesanato, cinema, desenho, 

edição, pesquisa e desenvol-

vimento, jogos e brinquedos, 

moda, música, publicidade, sof-

tware, rádio e TV, videogames.

Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID
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Assumindo que essa porcentagem tenha permanecido a mesma,

em 2011 o valor da Economia Laranja 

chegou a 

algo como 120%   

da economia alemã,

ou duas vezes e meia 
maior do que os gastos 
militares no mundo4.

Mas atenção: enquanto os gastos militares são 

100% dependentes dos cofres públicos, 

a Economia Laranja é pagadora de impostos líquidos.

Uma definição completa de Economia 

Laranja será apresentada no capítulo 1.

Todas as cifras neste manual estão em dólares 

estadunidenses atualizados para 2011, a não 

ser quando especificado o contrário.

bilhões (milhões de milhões) 
de dólares… $ 4,3

Gastos Militares

Economia alemã

Economia Laranja
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> Produtos criativos

-Artes visuais e cênicas

-Artesanato

-Audiovisual

-Design

-Novas mídias

> Serviços criativos

-Arquitetura

-Cultura e lazer

-Pesquisa e desenvolvimento

-Propaganda

Agora, se o ritmo de crescimento da Economia Laranja  

refletir o comportamento das suas exportações, 

ela representaria hoje 6,1% do PIB mundial 
registrado há 8 anos.

De fato, o comércio de produtos e serviços cria-

tivos teve uma grande década:

de acordo com a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 

(UNCTAD) entre 2002 e 20115 a exportação de produtos e serviços criativos cresceu 

Quase o dobro da taxa de 71%  
das transferências de armas6,

incluindo doações, cooperação militar e armamentos  

de segunda mão

(e isso durante uma década de guerras  

ativas no Iraque e no Afeganistão).

%
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A exportação de produtos e serviços criativos em 2011 alcançaram 

Se fossemos incluí-los no sistema de classificação  

do Centro de Comércio Internacional (ITC, em inglês)8, 

seriam a quinta mercadoria mais 
transacionada no planeta,

enquanto todas as transferências militares,  

combinadas, não entrariam nem na lista das 10 primeiras9.

$646 mil milhões de dólares7.

(Fuente: ITC, elaboracão própria)

Principais exportações em 2012
(em bilhões de dólares )
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 a exportação dos produtos  

e dos serviços criativos  

sofreram redução de apenas 12%11  

no mesmo ano

O comércio criativo também é menos volátil:

basta ver que resistiu melhor à crise finan-

ceira global do que outros setores,  

como o petrolífero.

Enquanto este caiu 40% em 200910 (segundo dados da Organização dos Países Exporta-

dores de Petróleo - OPEP),

atingindo novos recordes nos dois anos seguintes).

O fornecimento de produtos e serviços criativos – especialmente os serviços –  

não enfrentam as mesmas restrições naturais de fornecimento e escassez do petróleo.

A volatilidade dos preços não é a razão  

do crescimento da Economia Laranja! 

A conectividade oferece uma 
explicação melhor:
Por exemplo, o comércio de serviços criativos cresce 70% 

mais rápido do que o de produtos criativos12, e essas tran-

sações estão acontecendo cada vez mais através da internet.

(ambos se recuperaram rapidamente
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A Price Waterhouse Coopers

(uma empresa muito reconhecida  

em matéria de GRANDES negócios)
previu que, no ano 2012,  

a indústria do entretenimento 

(um grupo de atividades cultu-

rais e criativas no cerne da  
Economia Laranja)

por ano para  

a economia mundial13.

Isso equivale a 

$2,2
bilhões de dólares 

contribuiria com

do valor das exportações de petróleo de todos os membros 

%

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo no mesmo ano.
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as grandes indústrias do cinema, como Hollywood nos Estados Unidos, Bollywood na Índia e 

Nollywood na Nigéria, juntas, produzem mais de quatro mil filmes por ano: 

mais de oitenta filmes por semana! 

As vendas de bilheteria alcançam 

Os videogames parecem estar em todo lugar: 

já representam quase 70% do tempo  
de uso dos tablets.15

baixadas pelo iTunes.

(custando 0,99 centavos de dólar por música)

e

Claro,

bilhões no mundo todo14.

Enquanto isso, desde o seu lançamento em 1998,

mais de 25.000'000.000 de músicas 

mais de 50.000’000.000 de aplicativos

o iTunes registra

baixados da App Store.16
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Vamos então pensar (por um instante)  

em uma atividade tradicionalmente vista como marginal 

e com baixo potencial de geração de riqueza e de emprego.

Vamos pegar como exemplo as artes cênicas

e compará-las à maior e mais cara hidrelétrica do mundo: 

a de Três Gargantas, na China.

A hidrelétrica tem a capacidade de gerar 10% da eletricidade da China 

(abastece cerca de 28 milhões  

de residências e inúmeras fábricas). A ideia original é de 1919. 

Sun Yat Sen a propôs em seu trabalho “O Desenvolvimento Internacional da China”.

Porém, o planejamento da atual hidrelétrica  

pertence às reformas econômicas de Deng Xiaoping no início dos anos 80, quando 

o modelo atual de desenvolvimento do gigante 

asiático foi definido.

A construção foi aprovada em 1992,

Iniciada em 1994.
E finalizada em 2012.

Foram cerca de 30 anos de trabalho duro e

$25 bilhões de dólares
para completar o projeto17.
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Enquanto isso, durante essas mesmas três 
décadas, os dez musicais da Broadway de 
maior sucesso foram …

Sun Yat Sen a propôs em seu trabalho “O Desenvolvimento Internacional da China”.

C u s t o  t o t a l  d a  c o n s t r u ç ã o  d a 

h i d r e l é t r i c a  d e  T r ê s  G a r g a n t a s

C A T S

$ 2 , 8

S T A R L I G H T  E X P R E S S

$ 1 , 2

O S  M I S E R Á V E I S

$ 2 , 6

O  F A N T A S M A  D A  Ó P E R A 

$ 5 , 6

A  B E L A  E  A  F E R A

$ 1 , 6

W I C K E D

$ 3 , 0

O  R E I  L E Ã O 

$ 5 , 0

M I S S  S A I G O N

$ 1 , 6

M A M M A  M I A !

$ 2 , 0

J E R S E Y  B O Y S

$ 1 , 5

A s  v e n d a s  t o t a i s  d e  b i l h e t e r i a  e  d e 

m e r c h a n d i s i n g  e m  N o v a  I o r q u e  e  L o n d r e s 1 8

Será que agora podemos ter uma ideia melhor das oportunidades  
de negócios na Economia Laranja? 

Nada mal para obras de teatro.

$26,9 $25vs.
(em bilhões de dólares)



A Economia Laranja

28

Vamos fazer um teste.

Só por diversão,

pegue papel e caneta

e anote o primeiro número  
que vem à mente.

Ache as respostas para as 

perguntas na próxima página.

1.    Quantos funcionários a companhia Cirque du Soleil emprega?  

Qual é seu faturamento anual?

3.Quantos assinantes tem o Netflix por correio físico e virtual?  

       Qual é seu faturamento anual?

2.  Qual é a contribuição da Economia Laranja para o emprego e para a geração de renda 

em Buenos Aires?
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4. Quantas pessoas vão ao Festival Ibero-americano de Teatro de Bogotá?

5.  Quantas imagens HD de obras de arte são compartilhadas através do Google Art Project?

6.  Quantos visitantes chegam ao estado do Rio de Janeiro durante o carnaval? 

Qual é a contribuição econômica do carnaval?

7. Quantas horas de vídeo já foram enviadas ao YouTube?
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Seguem aqui algumas respostas que poderão 

surpreendê-lo:

1.  O Cirque du Soleil emprega mais de 5 mil pessoas e fatura mais de $800 milhões de 

dólares por ano19.

2.  Estima-se que um em cada 10 empregos em Buenos Aires dependa das indústrias da 

Economia Laranja, e que essas indústrias gerem nove em cada 100 pesos da receita da 

cidade20.

3.  O Netflix tem mais de 33 milhões de assinantes e fatura mais de $ 3.600 milhões  

de dólares por ano21.
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4.  Para a edição XII do Festival Ibero-americano de Teatro de Bogotá no ano 2010, 

calcula-se que 3,9 milhões de pessoas tenham participado (500.000 nos teatros; 

420.000 no Teatro da Cidade (Ciudad Teatro); e 3 milhões em atividades ao ar livre  

nas ruas da cidade).22

5.  Os mais importantes museus e acervos do mundo compartilham mais de 43 mil de suas 

obras de arte no Google Art Project. O acervo do BID faz parte deste esforço de  

democratizar o acesso à cultura23.

6.  Estima-se que o carnaval do Rio tenha atraído mais de 850.000 visitantes em 2012, 

contribuindo com $628 milhões de dólares em consumo para a economia do estado24.

7.  Mais de 100 horas de vídeo são enviadas ao YouTube por minuto. Até agosto de 2013, 

6 bilhões de horas em vídeo foram acumulados (quase uma hora por pessoa no 

planeta) e vistos por mais de 1 bilhão de visitantes individuais por mês25.
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Sendo assim, por quê a Economia 
Laranja recebe tão pouca atenção 
das pessoas em geral e dos governos 
em particular

Se suas respostas estavam completamente erradas,

Como foi?
não se preocupe. 

É normal.

A abordagem econômica da cultura é 

um fenômeno relativamente recente.

Com isso, esses números não só são 

pouco difundidos, 

como ainda menos explicados e contextualizados. 

Por isso apresentamos esses números assim:

destacando a invisibilidade da Economia Laranja

e do seu potencial para gerar riqueza e emprego

(especialmente para os jovens).
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Razões não faltam.

(cultura, criatividade e economia

Definir a Economia Laranja é um assunto complexo

 e precisam ser delimitados).

são conceitos amplos 

A relação entre economia e cultura não é evidente

(suas oportunidades

as atividades culturais e criativas é um exercício recente

(as ferramentas para fazê-lo 
ainda estão evoluindo).

Quantificar economicamente

são amplamente 
desconhecidas).
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A coleta e a disseminação sistemática de dados 

e de informações relevantes 

(raramente é comunicada de modo efetivo).

é inconsistente

As dinâmicas do processo criativo, 

que resulta em bens e serviços, é um negócio nebuloso 

(segue uma lógica complexa e muito volátil).

(especialmente para tirar proveito das oportunidades de 

desenvolvimento social e econômico).

Faltam marcos práticos para o 
desenho de políticas.

As pessoas envolvidas ainda não representam uma massa crítica 

(precisamos que você entre no debate 

sobre as oportunidades da Economia Laranja,

e nos ajude a torná-la parte do nosso futuro). 
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Fornecer o conhecimento e as ferramentas necessárias

para solucionar estes sete desafios,

bem como ajudar a entender o porquê  

da Economia Laranja ser tão importante

para o desenvolvimento social e econômico

da América Latina e do Caribe

Sete,  
um número  
que você verá  
várias vezes  
neste livro.

é o objetivo deste manual.



Laranja é 
a cor mais feliz.

— Frank Sinatra
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A definição
Reza a lenda que em uma dis-

cussão com sete economistas há 

nove posições.

Essa piada comum  
ilustra a dificuldade

(especialmente quando entram 
em cena questões humanas).

O mundo da 
cultura não é 
diferente.

de se chegar a um acordo sobre 

questões importantes

1.  O que é Economia 
Laranja?

Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID

37



A Economia Laranja

38

Resultado:

As discussões sobre a relação entre economia e cultura 

sem início nem fim

são incontáveis e, }

{

muitos 
termos,

indústrias culturais 

indústrias criativas 

indústrias do lazer 

indústrias do entretenimento 

indústrias do conteúdo 

indústrias protegidas por direitos autorais

economia da cultura

economia criativa

Portanto, qualquer um que se aventure a apresentar  

uma possível definição:

(cultura + economia)

A receita perfeita para um desastre! 

x o antagonismo comum 

frequentemente emocionais.
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E cada um com numerosas e 
diferentes definições.

É muito natural que essa 

diversidade exista.

Cabe a cada um ajustar esses  

conceitos, segundo seus propósitos  

de política ou de negócio.

Mas cuidado,

O importante é que, em meio  

a essa multiplicidade de posições,  

os elementos se encontram numa

o diabo 
está nos 
detalhes.

área 
comum
“

”

Portanto, qualquer um que se aventure a apresentar  

uma possível definição:

entretanto,
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1.
Criatividade, artes e cultura 

como matéria prima.

2.
Relação com os direitos 

intelectuais, especialmente  

com os direitos autorais  

(vide apêndice 1).

3.
Atividades com papel direto na 

cadeia de valor criativa (vide 

capítulo 5).

Área comum
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)26 

As indústrias culturais e criativas são aquelas que combinam criação, pro-

dução e comercialização de conteúdos criativos intangíveis e de natureza cul-

tural.  Esses conteúdos são normalmente protegidos pelos Direitos Autorais e 

podem ter o formato de um produto ou serviço. Além de toda a produção ar-

tística e cultural, incluem também a arquitetura e a propaganda.

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD)27

As indústrias criativas são o cerne da economia criativa e são definidas como 

ciclos de produção de produtos e serviços que usam a criatividade e o capital 

intelectual como seus principais insumos. São classificados pelos seus papéis 

de patrimônio, arte, mídia e criações funcionais.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)28

As indústrias protegidas pelos direitos autorais são aquelas que se dedicam, são 

interdependentes ou que se relacionam, direta e indiretamente com a criação, 

produção, representação, exibição, comunicação, distribuição, ou venda de 

materiais protegidos por direitos autorais.

O Departamento da Cultura, Mídia e Esportes do Reino Unido (DCMS)29

As indústrias criativas têm base na criatividade, na habilidade e no talento 

individual e têm o potencial de criar empregos e riqueza através da geração 

e da exploração de propriedade intelectual.

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)30

As indústrias de conteúdo são: editorial, cinema, TV, rádio, fonográfica, conteúdos 

móveis, produção audiovisual independente, conteúdo de web, jogos eletrônicos e 

conteúdo produzido para convergência digital (crossmedia).
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É por isso que é tão importante concordar 

(dentro do razoável).

Tentar dar um conceito definitivo  

para a Economia Laranja é

A própria dinâmica de mudanças rápidas gera 

oportunidades e, portanto, torna-a economicamente 

relevante, o que dificulta a identificação  

das suas fronteiras.

Porém, a tarefa de criar políticas para o 

desenvolvimento social e econômico é 

possível e muito importante e exige  

definições claras. 

Por isso, tomamos aquela,  

começando pela

para enriquecer com a abordagem apresentada pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em seu 

documento de setembro de 2007, “Indústrias Culturais da 
América Latina e do Caribe: Desafios e Oportunidades.” 

(em discordar),
e deixar que todos criem 

suas próprias leituras

área comum
que acabamos de discutir,

absurdo e desnecessário.



Convencional 

Indústria Editorial

Livros 

Indústria Gráfica 

Jornais 

Revistas  

Outros

Artes visuais e cênicas 

Concertos e espetáculos

Teatro

Orquestras

Dança

Ópera

Artesanato

Design

Moda

Turismo cultural

Arquitetura

Museus e 

galerias de arte

Gastronomia

Produtos típicos 

Ecoturismo

Esportes

Literatura

Bibliotecas

Audiovisuais

Filmes

Televisão

Fotografia

Home video

Fonográfica  

Discografia 

Rádio
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- As indústrias culturais incluem produtos e serviços que estão tradi-

cionalmente associados à política cultural, aos serviços criativos e ao 

esporte. Estão classificadas em três categorias (por associação principal):

Autores: Alessandra Quartesan, Monica Romis, Francesco Lanzafame

BID 200731:

Novo

Multimídia

Propaganda

Software

Videogames

Indústria de suporte à mídia 



A Economia Laranja é um gru-

po de atividades conectadas que 

transformam ideias em bens  

e serviços culturais, cujo valor  

é determinado pela propriedade 

intelectual. O universo laranja in-

clui: i) A economia da cultura  

e as indústrias criativas, e em sua 

intersecção se encontram as in-

dústrias culturais convencionais; 

e ii) áreas de apoio à criatividade.

A Economia 
Laranja

A Economia da cultura é composta de todas 

as atividades artísticas tradicionais, todas 

as atividades relacionadas à preservação e 

à transmissão do patrimônio cultural, e das 

indústrias culturais convencionais.

Economia 
da cultura

As indústrias criativas combinam as Indústrias 

Culturais Convencionais e as Criações Funcio-

nais, Novas Mídias e Software.

Indústrias
criativas

Atividades de apoio à criatividade

•	 Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

criativos: P+D+i Laranja

•	 Formação técnica especializada em 

atividades criativas

•	 Governança e Direito de Propriedade 

Intelectual Educação profissional criativa

•	 Governança (institucionalidade) e Direito 

de Propriedade Intelectual

•	 Educação criativa profissional

São atividades que fornecem produtos e serviços 

com base em conteúdo simbólico de natureza ar-

tística e criativa. Esses produtos e serviços podem 

ser produzidos em massa e distribuídos, e são 

tradicionalmente reconhecidos como fortemente 

relacionados à cultura.

Audiovisual

-Filme

-TV

-Vídeo

Editorial

-Livros, jornais e revistas 

-Indústria Gráfica (impressão)

-Edição

-Literatura

-Livrarias Fonográfica

-Rádio

-Música gravada 

Atividades não tradicionalmente 

associadas à cultura, porém defi-

nem sua relação com o consumidor 

a partir de seu valor simbólico para 

o mesmo, ao invés do seu  

valor de uso.

Design

-Interiores

-Artes gráficas e ilustrações 

-Joias

-Brinquedos

-Industrial (produtos)

Conteúdo de software

-Videogames

-Outros conteúdos audiovisuais 

interativos 

-Suporte de mídia para conteú-

do digital Moda – Prêt-à-porter

Propaganda

Agências de notícias e ou-

tras agências de informação  

Criações Funcionais, Novas Mídias e Software

Artes Visuais

-Pintura

-Escultura

-Instalações e arte em vídeo

-Arte do espetáculo

-Fotografia

-Moda - haute couture

Artes do espetáculo  

e apresentações para o público  

-Teatro, dança e marionetes 

-Orquestras, ópera e zarzuela 

-Concertos 

-Circos

-Improvisações Organizadas 

(happenings)

-Moda - passarela

Turismo e Patrimônio cultural material e imaterial  

-Artesanato, antiguidades, luteria e produtos típicos 

-Gastronomia

-Museus, galerias de arte, arquivos e bibliotecas 

-Arquitetura e restauração   

-Parques naturais e ecoturismo 

-Monumentos, sítios arqueológicos, bairros históricos, etc.

-Conhecimentos tradicionais, festivais, carnavais, etc.

Educação Cultural e Artística

Artes e Patrimônio 

Indústrias Culturais Convencionais 
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Por quê laranja?

Na antiguidade, 

usavam o pigmento laranja  

(conhecido como

um enxofre arsênico 
extremamente tóxico) 

para decorar os hieróglifos

os antigos artistas egípcios

laranja
cultura 
criatividade
identidade.

Porque a cor

tem sempre sido associada à

à 

e à

realgar

das tumbas dos faraós.
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O laranja é também a cor do Halloween

(ou Dia das Bruxas).

Também está presente nas religiões orientais:

No Confucionismo,  
o laranja é a cor da 

no Budismo identifica os

(o próprio Buda escolheu essa cor);

(Dionísio na mitologia grega), deus do 

vinho e patrono do teatro, é descrito 

usando vestimentas cor de laranja.

Convenções e tradições  
ocidentais

associam esta cor ao

(geralmente com extroversão 

e com tudo o que não é 

convencional).

entretenimento
e à

frivolidade

Bacos

transformação;

monges
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no hinduísmo, é a cor

(homens santos que perambulam pelo mundo); 

e a

dos Sadhus

(reconhecido como o centro da  
força criativa do indivíduo).

Para os índios norte-americanos, a cor laranja
conota

O passar do tempo tornou a cor grana cochinilla 
(vermelho escuro, carmim) da cerâmica mesoamericana 

em laranja.
– Tolteca, Maia e Mixteca –

Para Tupac Katari, do Peru, o laranja é a cor

cor laranja é o chacra localizado  

no abdômen

aprendizado e liderança

da sociedade e da cultura.
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O laranja é também 
a cor associada  

ao fogo

(as metáforas sobre

e

são incontáveis).

Uma vez que a economia criativa e cultural
não tem identidade de marca,

Economia Laranja.

o fogo criativo,

o fogo da paixão

decidimos rotulá-la
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Julio Cortazar descreve dois tipos de pessoas em seu 

trabalho de ficção História de Cronópios e de Famas:

vivem a vida um 
dia de cada vez, 

adaptando-se ao que vier,

sem pensar sobre o quanto custam as 

coisas, de maneira ruidosa e desorganizada.

Os Cronópios não têm senso de tempo, 

Moeda de duas faces

os Cronópios...

improvisando,

Suas memórias ficam espalhadas e eles brincam 
constantemente com elas.

e são tão irreverentes quanto confiados.

De um lado,
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atentos aos detalhes, planificadores, 

cautelosos, e são quietos e organizados.

Mantêm um registro cuidadoso de sua 

memória, armazenadas como tesouros, 

em locais muito seguros.

como se fosse ouro... 

seguem as regras e 

cuidam muito de suas formas.

É lógico que as visões de mundo  
dos Cronópios e dos Famas estão  
sempre colidindo:

por não reconhecer as complementaridades 

de suas diferenças

e a importância de que  

estas diferenças existam.

Por outro lado, os Famas…

ambos pecam

Os Famas tratam o seu tempo 
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Da mesma forma, a relação entre a cultura e a economia  

costuma ser vista como antagônica. 

(mas, na verdade, ambas são as duas faces  

da mesma moeda).

valor simbólico.

validação 
quantitativa 
precisa.
Normalmente, só conseguimos ver uma face por vez,  

o que restringe a nossa compreensão da relação íntima 

que há entre as duas.

que a moeda, em si, é uma das criações  

mais maravilhosas de ambas.

Uma é a 

representação 

abstrata do 

A outra é a

a economia e a cultura,

Essa 

relação  

entre
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As moedas são as mediadoras mais comuns das transações 

econômicas modernas 

e, ao mesmo tempo, são portadoras 

onipresentes de identidade cultural.

O valor que damos às moedas  
- o dólar, o peso ou o euro –  
deve-se à múltiplos fatores:

De um lado,

Por outro,

Não por menos,

há uma série de condições técnicas relacionadas à capacidade 

produtiva da economia, à força e à reputação de suas instituições.

há aspectos mais etéreos da economia e da sociedade, apesar 

de igualmente importantes, o que inclui estabilidade política, 

empreendedorismo e valores sociais.

as sociedades usam seus principais símbolos culturais e os  

dados históricos mais significativos para decorar e aumentar  

o valor de suas moedas.

Assim como Cronópios e Famas, a cultura e a economia 

são complementares e se encontram em suas diferenças, 

criando e aproveitando novas oportunidades.



Quem sobrevive não 
é o mais forte, nem 
o mais inteligente, 

mas o que melhor se 
adapta às mudanças

— Charles Darwin



2.  A oportunidade 
laranja

Ao explicar as dificuldades de superar  

as ameaças que se escondem nos lugares  

mais "escuros" do mundo ,

que é necessário compreender  

que existe:

O que sabemos 
que sabemos.

O que sabemos que 
desconhecemos.

O que não sabemos  
que desconhecemos.

o controversial ex-Secretário  

de Defesa dos Estados Unidos,  

Donald Rumsfeld, 

declarou em uma nota à imprensa sobre a situação  

de guerras no Afganistão e no Iraque 
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tamanho,

recursos

e responsabilidades

Todos os impérios confrontam a dura realidade  

de serem surpreendidos por seu inimigos que,  
surgem do nada:

inimigos sobre os quais  

nada sabiam,nem mesmo  
que existiam; Inimigos esses que se 

aproveitam das fraquezas 
escondidas nas assimetrias de

uma derrota humilhante
Estes inimigos normalmente tornam-se visíveis apenas quando impõem 

mas  
sobre 
impérios.

Entretanto, esse manual  
não discorre sobre guerras,

Por exemplo, os hunos de Átila pilhando  

as cidades romanas, consideradas inexpugnáveis,

os Mongóis de Genghis Khan “derrubando”  

a Muralha da China,

os Comanches que mantiveram afastados  

os colonizadores espanhóis, mexicanos e 

estadounidenses por gerações,

o Napster, que sacudiu a indústria  
fonográfica com apenas um “clique”.

ao império da vez.



um desses impérios é a 

Winston Churchill foi visionário 

ao declarar, 

que os impérios do futuro seriam os impérios da mente.

Economia
Laranja 

oportunidade.

algo que não sabemos que desconhecemos

porém não é uma ameaça,

e sim uma
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Frequentemente, diz-se de forma muito cínica que

Esse ditado não raro é usado como  

desculpa por obter resultados ruins  
ao seguir modelos comprovados  

e sabedoria convencional:

Arriscar novas ideias requer  
e exige coragem.

E, a Economia Laranja  

é uma das grandes beneficiárias do desen-

volvimento das tecnologias da informação  

e da comunicação (TIC), mas a tecnologia 

não pede permissão33 :

As dificuldades geradas pela  

sua implementação representam 

uma grande desvantagem  

em termos de desemprego,  

de terceirização e, em alguns 

casos, de turbulência social.

“melhor o diabo 

conhecido do que  

o desconhecido”.
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Porém, as oportunidades

O desafio consiste em adaptar-se da melhor maneira às 

primeiras e tirar o maior proveito das últimas

(frase comum, sim; mas não menos verdadeira por causa disso).

Para compreender as novas tendências,  

devemos reconhecer que a mudança tecnológica  

está em aceleração.

Vivemos tempos

também são gigantescas.

exponenciais.
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Foram necessários 35 anos de comercialização para o 

telefone chegar a ¼ dos lares nos Estados Unidos.

26 anos para a TV; 

22 anos para o rádio;

16 anos para o PC;

7 para a Internet;34

e apenas um par para o Gmail, o Facebook, 

o Twitter, o Instagram, o LinkedIn e o The Cloud.

E não é nem mais questão de hardware  

ou de contagem de lares!

Da mesma forma, o rádio levou 38 anos para atingir  

uma audiência de 50 milhões no mundo todo;

13 anos para a TV;

4 anos para a Internet;

3 anos para o iPod; 

2 para o Facebook.
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E mais:

O Protocolo da Internet 
(IP – Internet Protocol) 

Em 1992, 

Em 2008, 

Em 2020,

Em 1984,
foi inventado em

(mais que dois por pessoa no planeta).

haviam 

mil aparelhos 
conectados à 
internet.

um milhão.

um bilhão.

haverá

mais de  
20 bilhões35

1974.
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Então, vamos começar entendendo que o ciclo de vida para a adoção de tecnologias

inovação 
adoção precoce
maioria precoce 
maioria tardia
retardatários

1

2

3

4

5

As grandes oportunidades de 
negócios e transformação vão 
para quem encarar a inovação 
e a adoção precoce.

Afinal,  
quem não arrisca,  
não petisca.

Obviamente, os riscos estão aí também.

TALC)TALC

tem cinco estágios:

(em inglês

DIFUSÃO DA INOVAÇÃO 

NO
VO

S 
AD

OT
AN

TE
S  
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Daí vêm as grandes fortunas de

Como também

Todas nasceram

(ideias essas que outras pessoas podem  

ter tido antes, mas decidiram  

não arriscá-las).

Bill Gates, 
Steve Jobs, 
Mark Zuckerberg 
e Richard Branson,

da Google, da Amazon, 
do Paypal e do Skype.

assumindo o risco 
de investir 

longas horas  
de trabalho em 

ideias "malucas”
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Uma maioria precoce

Uma reação rápida pode significar recuperação 

para aqueles que percebem que vão perder  

com as mudanças. 

Empresas como

consegue tirar alguns 
benefícios das mudanças 
tecnológicas, mas esses 
normalmente são  
de natureza limitada.

a Xerox, 
a IBM 
a ITT
adaptaram os seus modelos de negócios e a sua cultura 

empresarial e se recuperaram.

Sem voltar a ser os pontos de 
referência que antes eram.

e
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Normalmente, a maioria tardia sofre perdas moderadas

Empresas grandes e rentáveis, como 

Hoje sobrevivem com um balanço 

questionável e desanimador, um histórico 

de fusões e uma adoção tardia de estratégias 

digitais baseadas na exploração de suas 

imensas reservas de propriedade intelectual.

Elas dependem de catálogos e patentes 

herdados dos tempos em que eram líderes 

na identificação, no desenvolvimento  

e na promoção de novos talentos... líderes em inovação.

Os retardatários
estão fadados à extinção.

Alguns nomes dão conta de ilustrar este ponto:

Kodak,

Tower Records,

BlockBuster Video e

Borders

(e permanece sob risco)

a livraria Barnes & Nobles

ou gigantes eletrônicas como a Sony,
foram vagarosas na adoção  

de modelos de negócio digitais. 

De acordo com o Relatório de Lu-

cros de 2013 da Sony – publicado 

no primeiro ano em que  a empresa 

não sofreu perdas desde 2009 - a 

principal fonte de lucro da empre-

sa veio de seus serviços financeiros. 

Este segmento da empresa gera cer-

ca de 1/7 do faturamento, mas, é o 

menos associado à sua marca.36
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Uma história comum

8000-1000 A.C. / D.C. 1750-1830



O clima e a geografia podem ser consideradas a 

origem do ciclo econômico. 

A subsistência dependia da caça e da coleta.

Os grupos nômades e as tribos formavam a es-

trutura social e a política dominante.

Sua vida era registrada e preservada nas paredes 

das cavernas; os humanos desta longínqua épo-

ca enfeitavam suas armas e ferramentas com os 

primeiros padrões de design conhecidos.

A domesticação de plantas e de animais,  

fornecendo proteção contra os elementos  

da natureza. 

O suor através de trabalho controlado torna- 

se a fonte de criação de riqueza.

Sociedades estratificadas geram cidades ba-

seadas em suas dinâmicas social e econômica.

A arte enfeita e diferencia os templos e os pa-

lácios das elites governantes que, por sua vez, 

definem o tempo  relacionando-o ao ciclo da 

agricultura (o calendário).

A cultura popular emerge com a frivolidade do 

panem et circenses romano (pão e circo).

Conectividade 1.0: remos, velas e estradas.

Parafraseando Charles Tilly, as nações criam 

as guerras e as guerras criam os impérios.

O trabalho libertado pela Revolução Agrícola 

é somado à força da máquina a vapor, ace-

lerando a urbanização.

O capital impõe sua lógica fria de eficiência 

e através da produção em massa de tecidos, 

munição, fotografias (dezesseis por segundo 

para fazer filmes), livros, etc., cria fortunas 

nunca antes imaginadas.

A produção em massa de conteúdo tira o 

monopólio de ideias dos criadores e os dire-

itos de propriedade intelectual surgem para 

redefinir as regras do jogo.

Conectividade 2.0: trilhos, navios a vapor, 

fios de cobre.

A crescente eficiência dos processos industriais 

“liberta” as mentes para que povoem os escri-

tórios dos arranha-céus com trabalhadores de 

colarinho branco

Ideias tornam-se a nova moeda corrente 

A arte e a cultura são ultrapassadas por uma 

onda de entretenimento popular que redefine 

os gostos.

As celebridades tornam-se a nova aristocracia, 

enquanto novas línguas e símbolos modificam a 

ordem social, superando os limites das naciona-

lidades e das culturas.

Conectividade 3.0: satélites, fibra ótica,  

redes sociais.

Suando  
a camisa

Mostre-me  
o dinheiro

O mundo 
das ideias

Desenvolvimento de consciência local 

Consolidação dos primeiros impérios 

regionais: aqueles que definem 

o caráter básico das grandes 

civilizações até hoje.

Desenvolvimento de consciência  

nacional 

Consolidação dos grandes impérios 

globais: aqueles que definiram a ar-

quitetura institucional internacional 

comum que regulamenta o comércio 

internacional (e, em menor grau, a 

propriedade intelectual).

Desenvolvimento de consciência global 

Consolidação de grandes organizações: 

desde as corporações comandando os 

recursos equivalentes àqueles de pe-

quenos estados, às ONGs capazes de 

mobilizar milhões de pessoas no mundo 

todo para forçar até mesmo os governos 

mais potentes a cederem à pressão da 

opinião internacional.

Proliferação de novas identidades 

e o desenvolvimento de lealdades 

supranacionais?

O retorno ao tribalismo?

O fim do poder* como o conhecemos?

Quem serão os novos vencedores?

O primeiro período de grande  

disrupção

O segundo período de grande  

disrupção

O terceiro grande período  

de disrupção

Quarto grande período de disrupção?

Vivendo
da terra

*Moises Naim destaca em seu livro The End 

of Power (O Fim do Poder, em tradução li-

vre), a confluência de três revoluções que 

estão diluindo e transformando o poder 

como o conhecemos. As três revoluções são: 

mais, mobilidade, mentalidade.

Conteúdo interativo, personalização em
 m

assa e “m
entefaturas.”

GG
lo

ba
liz

aç
ão

,  
   

   
   

   
   

 d
ig

ita
liz

aç
ão

 e 
o 

kr
ea

top
olis

Organização logística e a consolidação dos direitos e da liberdade.

Reprodução de conteúdo e m
étodos científicos

Agricultura e pecuária. 

Meio
s d

e c
om

un
ica

çã
o 

   
   

   
   

   
   

em
 m

as
sa

 e
 en

tre
ten

im
ento

  U
rb

an
iza

çã
o 

e 
   

   
   

   
   

   
in

du
str

ia
liz

aç
ão

.

Ca
le

nd
ár

io
s,

   
   

   
   

   
 a

rt
es

 e
 e

sc
rit

a.



Banco Interamericano de Desenvolvimento , BID

67

A evolução da tecnologia, da cultura e da 

economia ocorreu paralelamente e de ma-

neira interconectada, como se representas-

sem parte do DNA da sociedade. Vamos dar 

uma espiadela em sua história37 (de uma 

maneira ultra resumida e simplificada).

1900-1930 1990-Presente
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A Economia Laranja apresenta 

uma oportunidade parecida 

com a da primeira revolução:

Uma revolução laranja?
“Você pode ignorar a realidade, mas não 

as consequências de ignorar a realidade.” 

Ayn Rand

a Segunda Revolução industrial  
(a da eletricidade)

ou

Revolução Tecnológica.

Em 1600, o cientista inglês William Gilbert fez seus pri-

meiros estudos formais sobre a eletricidade e o magne-

tismo usando a fricção do âmbar

(e a partir de seu nome grego, 

cunhou-se um novo termo  

em latim:

Em 1752, Benjamin Franklin provou que o trovão e o 

raio eram, na verdade, o resultado da energia elétrica. 

Isso deu início a uma corrente de avanços progressivos:

Alessandro Volta inventou a pilha elétrica em 1800;
então as experiências de Michael Faraday levaram 

ao desenvolvimento do primeiro motor elétrico;

electricus).
A famosa experiência da chave 

amarrada a uma pipa.
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e, finalmente, os trabalhos de

levaram à introdução da primeira luz elétrica pública 
em Paris no final da década de 1870 (o que batizou a 

cidade como “Cidade das Luzes”).

a vida noturna passou a fazer parte do cotidiano das pessoas!

(e isso foi apenas o começo)

Com o sistema de iluminação pública  

e com o consumo de eletricidade pela  

indústria, tornou-se viável trazer luz  

elétrica para os lares. 

Os grandes – como geladeiras,  

máquinas de lavar roupa e aquecedores – 

são conhecidos como linha branca.

Os pequenos — como torradeiras,  

liquidificadores e fornos microondas —  

são conhecidos como linha marrom café.

E os eletrônicos — tais como telas  

planas, smartphones e tablets — são 

conhecidos como linha brilhante.

Primeiro utilizada para aquecimento  

e refrigeração, acabou aplicável a  

eletrodomésticos dos mais diversos tipos.

James Maxwell, Nicola Tesla e de Thomas Edison,

Com isso, 



A Economia Laranja

70

Da mesma forma, as tecnologias  

digitais tiveram seu início com a  

invenção do transistor 

e com um tratado sobre a ma-

temática da comunicação escrito 

por Claude Shannon em 

Atribui-se a seguinte citação à Thomas J. Watson, 

presidente da IBM em 1943:

o que contribuiu para a criação de 

uma World Wide Web para a cola-

boração científica entre março de

Isso possibilitou levar  

a Internet para as residências.

1947

1948.

70,

1989
1990

“Creio que existe um mercado global 
de cerca de 5 PCs.”

Os PCs só apareceriam  

em meados dos anos

e dezembro de
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Então hoje temos a

são o conteúdo 
digital. 

Conteúdos como música, filmes, videogames, etc., 

disponíveis em muitos formatos e tamanhos

(não mais branco, marrom café  

ou brilhante, 

mas móvel,  

console,  

PC,  

DVD,  

Blu-ray,  

aplicativos, etc.).

A facilidade com a qual novos participantes podem trazer  

seus próprios produtos para o mercado, com crescente diversidade 

e adaptabilidade,

cria um círculo virtuoso de mudança socioeconômica 

(na qual a grande disponibilidade de opções 

estimula mais inovação e eficiência, 

gerando maior bem-estar geral).

Terceira 
Revolução 
Industrial: a Revolução Digital.

Seus  

“eletrodomésticos”
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De acordo com o

transformarão a forma como vivemos, os 

negócios e a economia global, até 2025.

Essas tecnologias são apresentadas abaixo, elencadas de acordo  

com o seu potencial em criar uma nova riqueza:

Internet móvel 
Automatização de trabalho de conhecimento 

Internet das coisas 
Tecnologia de nuvem 

Robótica avançada 

Veículos autônomos e semiautônomos  

Genômica da próxima geração  

Armazenamento de energia 
Impressão 3D  

Materiais avançados  
Exploração e recuperação avançada de petróleo e gás 

Energias renováveis

As seis tecnologias disruptivas  

com relação mais direta e simbiótica com a 

Economia Laranja estão em negrito.

Sim, estas tecnologias foram des-

envolvidas fora do âmbito cultural.

McKinsey Global Institute (MGI)38,
doze tecnologias disruptivas

> Tecnologias disruptivas
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Entretanto,  

ao longo da 

história vimos como 

a necessidade 

intrínseca humana 

de se apropriar, 

diferenciar e 

personalizar acaba envolvendo os artistas e os criativos 

mais curiosos em experiências e inovação, 

por exemplo em:

novas formas de comunicação (Internet móvel),

novas formas de diferenciação (Internet das coisas),

novas formas de intercâmbio e acumulação (tecnologia da nuvem),

novas formas de portabilidade (armazenamento de energia),

novas formas de fazer as coisas (impressão 3D)

novos materiais (materiais avançados),

de maneira a criar novos modelos de negócios

(procurando enriquecer as nossas vidas em 

múltiplas dimensões, ao mesmo tempo).
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O MGI estima que, nos próximos 9 anos, o impacto 

econômico destas seis tecnologias girará entre:

bilhões de dólares 

bilhões de dólares  

(o tamanho das economias dos 

EUA, do Japão e da Alemanha, 

juntos, em 2012).

Sem dúvida, um dos grandes facilitadores da criação dessa riqueza, representada na 

diferença de

é a capacidade de integração dessas tecnologias

$8,8
$24,9

$16,1

(o tamanho da economia  

chinesa em 2012)

e

bilhões de dólares  

(o tamanho da  

economia europeia em 2012)

na vida  
diária 

de bilhões de pessoas

que adentram a classe média pela primeira vez.

Uma classe média faminta de conteúdo 

local, em formatos de alta qualidade  

e em tempo real.
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Se examinarmos a evolução  

da economia digital,

Ela indica que o conteúdo 
será o protagonista nesta 
integração.

A América Latina e o Caribe estão bem posicionados 

para utilizar o seu imenso reservatório de talento 
criativo e o seu patrimônio cultural para gerar uma 

vantagem comparativa interessante.

Isso poderia impactar, para começar, 

quase 600 milhões de pessoas que  

vivenciam o maior crescimento  

de riqueza jamais visto em sua história

(milhões delas tendo, pela primeira vez,  

a oportunidade de ter renda disponível 

para personalizar o seu consumo39).

Podemos esperar que outros, mais 

ousados, desenvolvam modelos  

de negócios que integrem estas 

tecnologias ao consumo de conteúdo

e tentem duplicar estes modelos para evitarem

(para não invocar a relação pré-histórica entre a economia, a tecnologia, e a cultura)

Ou buscar uma via de crescimento 

que tão perigosamente depende  

de matérias-primas não-renováveis, 

expondo, portanto, as nossas econo-

mias aos riscos da “Doença Holande-

sa”, onde a economia é prejudicada 

pelo excesso de confiança nos  

recursos naturais – produtos e ser-

viços culturais são altamente comer-

cializáveis e renováveis.

ficar para trás.
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Mentefaturas são produtos e serviços 

como arte, design, videogames, fil-

mes e artesanato, que têm um valor 

simbólico intangível, superior a seu 

valor de uso.

Kreatopolis é o tipo de cidade com 

a qual sonhamos como o eixo prin-

cipal de desenvolvimento da Eco-

nomia Laranja: lugares onde as 

mentefaturas têm mais importância 

do que as manufaturas na geração 

de renda e na criação de empregos. 

Uma opção alternativa envolve empoderar o talento de 

107 milhões de jovens (entre 14 e 24 anos) que moram 

na América Latina e no Caribe.

para arriscarem-se a adotar, precocemente, modelos de 

negócios com base em “mentefaturas”

(o cerne da Revolução Laranja)

Se uma mudança drástica 
assim parece irreal,

e construir um império da mente

(ou Kreatópolis).

líderes políticos e da indústria estavam discutindo o que 

fazer com os 100 a 200 mil cavalos na cidade:

A logística para alimentá-los, lidar com suas fezes, e fornecer carruagens e todo tipo de 

dispositivos e vestimentas estava nas mãos de cerca de 13 mil empresas,

talvez a maior fonte de 

empregos daquela época.

Henry Ford apresentou o Modelo T (o primeiro auto-

móvel produzido em série) e, menos de 20 anos mais 

tarde, mais de 15 milhões de unidades haviam 

sido produzidas.

vale lembrar que, em 

1896, em Nova Iorque,

Em 1o de  
outubro de 

1908
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Bônus demográfico. Ocorre quando 

o crescimento da população adiciona 

pessoas ao mercado de trabalho mais 

rapidamente do que a necessidade 

de expandir serviços sociais básicos 

(por exemplo, educação fundamen-

tal, aposentadoria, cuidados com  

a terceira idade). Isso permite que 

mais recursos possam ser destina-

dos ao aumento da produtividade no 

longo prazo aumentando, assim, a 

classe média e fazendo com que  

as pessoas saiam da zona de pobreza 

de maneira sustentável.

> A nossa década
A América Latina e o Caribe

Afinal, 

frase frequentemente repetida em diversos círculos 

econômicos para reconhecer o forte período que vive 

a região.

De acordo com 

muitos economistas,  o conhecido bônus demográfico 

explica os grandes avanços em 

desenvolvimento,

como os vivenciados pelos

ou pela China (que começou uma 
década mais tarde).

O bônus demográfico aproveitado pelas nações asiáticas foi majoritariamente investido  

na criação e na expansão do seu setor manufatureiro.

possuem uma oportunidade 
real de desenvolvimento.

"esta é a sua década” 

(iniciado nos anos 70) 

Tigres Asiáticos

( )
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Arrecadar com base neste bônus demográfico requer 

uma abordagem baseada em conhecimento 

A América Latina e o Caribe também 
precisarão ser mais criativos: 

não só porque competir com a mão de 

obra barata da Asia seja impraticável,

mas também por termos 

níveis relativamente altos de 

urbanização e industrialização 

na região, deixando  

pouco espaço 

 para o crescimento.

e participação ativa da 

onde

Revolução Digital 

são levadas muito a sério  
a ciência, a tecnologia e a cultura.
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representa, então, uma das oportunidades  

para aproveitar a Revolução Digital.

Nos permite transformar o melhor  

dos talentos criativos e culturais da América 

Latina e do Caribe 

Os talentos que estão nesse

em formas de capital intangível que (de 

acordo com o Banco Mundial) representa

A oportunidade Laranja 

bonus
demográfico:

da riqueza mundial40.
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Esta é a distribuição da riqueza 

mundial total acumulada, de acordo 

com o nível de renda dos outros 

países: (bilhões de dólares em 2005)

Baixo Médio-baixo Médio-alto Alto OECD

Fonte: Dados do Banco Mundial 
e elaboração própria 

Mundial América Latina 
e Caribe 

69
,3

778157 6951

$ 
79

,19
4

$ 
3,

59
7

$ 
67

3,
59

3

$ 
47

,18
3

$ 
58

,0
23

$ 
55

1,9
64

15
,2

30

52

25

15

13 18 15
,5

17

24

16

E estas são as distribuições, de 
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Fica claro que o grande fator diferenciador para 

a criação de riqueza é o relacionamento entre 

Quanto mais dependemos  

do conhecimento,

mais ricos 
somos.

A América Latina e o Caribe como um todo, 

entretanto, apresenta uma estrutura de 

distribuição parecida com a do grupo de 

renda média-alta, 

retendo mais de

os capitais intangíveis 
e naturais.

35%
do capital natural mundial.
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O nosso capital natural vale mais de

Os países que compõem a Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) possuem 
um capital natural parecido:

mais de 

(O México e o Chile pertencem a este grupo, portanto seus capitais naturais  

são contabilizados em ambos.)

Tanto em termos relativos como absolutos,  
a prevalência de capital intangível superior em países  
mais ricos comparativamente à América Latina  
e ao Caribe, explica a diferença.

$12 bilhões de 
dólares.

bilhões de 
dólares.$11
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Enfrentamos o desafio de 

Precisamos manter, atrair, capturar  
e reproduzir o talento de um segmento 
da populacão, um grupo frequentemente 
subestimado socialmente e mal 
remunerado economicamente. 

(O talento é móvel)41.

Países ao redor do mundo estão desenvol-

vendo políticas para atrair pessoas talentosas

Portanto, deve-se assumir o compromisso de esforçar-se em convencer o talento

(a demanda é crescente):

a ficar assumindo assim um papel importante nos  

nossos planos de desenvolvimento. 

criar um ambiente  
que leve à reprodução  
de capital intelectual.
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A América 
Latina e o 
Caribe 
precisam correr o risco da inovação 

e da adoção precoce.

Precisamos ingressar em uma 

aventura para ter sucesso, com base 

naquilo que agora sabemos que 

desconhecemos.

A Economia Laranja



Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID

85

Erros 
podem ser 
corrigidos, mas 
oportunidades 
perdidas não 
podem ser 
recuperadas.



99% de todas  
as estatísticas 

contam apenas  
49% da história.

— Ron DeLegge II
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3.  O tamanho  
da laranja 

Se falou muito sobre  
as estatísticas,

Quem normalmente trabalha  

com estatísticas sabe que os 

indicadores e as estimativas 

mas talvez, nunca com a eloquência do comentário de Benjamin 

Disraeli “de que há três tipos de mentiras: as mentiras,

as malditas mentiras

e as estatísticas.

Reconhece que as estatísticas simplificam e resumem realidades complexas, 

mas não substituem a análise crítica.

(
)

são sempre  
aproximações

e não verdades 
absolutas.
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As estatísticas funcionam como um mapa; destacam as 

características mais relevantes de uma área de interesse:

Ajudam a tomar 

decisões, mantendo-

nos na rota, conforme 

nos esforçamos para 

chegar ao nosso 

destino.

Elas facilitam a 
navegação, ajudando-

nos a eliminar o 
barulho gerado por 

informações detalhadas,

para nos dar uma visão 

panorâmica dos obstáculos que 

devemos prever e evitar, bem 

como das oportunidades que 

poderíamos explorar.
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Criar um mapa em  
escala 1:1 não tem  
uso prático.

Requer fontes demais 

(tempo, dinheiro, espaço...)

Não facilita.

Não simplifica.

Não pode ser gerado 
em tempo real para 
informar decisões 
que ainda são 
relevantes.
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Mas, no campo das estatísticas culturais, os pesquisadores 

não raro tentam criar mapas com escala de 1:1.

O lado positivo dessas 

tendências extremas é que elas 

aceleraram o desenvolvimento 

da análise quantitativa  

da cultura

Seja porque a mente criativa é alérgica à simplificação 

quantitativa (particularmente em finanças)

ou por determinação, para 
compensar a ausência histórica  
de estatísticas com padrões mais 
altos do que o necessário, o sensato 
ou o possível.

(apesar de ainda existirem dificuldades sig-

nificativas para produzir um fluxo de infor-

mação contínuo, confiável e comparável).

(e conseqüentemente  

tenta replicar o que é 

irreplicável)
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Algumas dessas 

dificuldades são 

técnicas, tais como:

(atividades criativas são sub-representadas 

nos dados oficiais coletados pelas agências 

nacionais de estatística e por outras entidades 

especializadas em coleta de dados)

(originalmente planejados para contabilizar 

atividades econômicas tais como manufatura, 

mineração e agricultura, enquanto os serviços são 

agrupados em categorias muito amplas, dificultando 

a análise de setores como a saúde,  

o turismo e a Economia Laranja)

(novas tecnologias afetam as cadeias de valor dos produtos 

criativos e a sua dinâmica de consumo; porém, esses efeitos 

não seguem padrões previsíveis. De fato, é impossível saber 

se haverá um modelo definitivo em si).

- alto grau de informalidade 

- sistemas de classificação inadequados 

- novas tecnologias 
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Outras dificuldades  
são de natureza menos 

técnica, como:

A mensuração do turismo e do meio ambiente tem acumulado 

 um conhecimento valioso nas últimas décadas.

-  a falta de consenso  
sobre as definições

- comprometimento político irregular 

(uma questão exposta no capítulo 1)

(processos de coleta estatística, de estudos e de projetos 

não raro tendem a ser menos atraentes com o passar do 

tempo e muitos relatórios acabam acumulando poeira 

em armários da região)

- oposições internas e externas 

Esses problemas não são exclusivos 
da Economia Laranja.

(muitos artistas, criativos, economistas e políticos não 

gostam da ideia de análise econômica da cultura, 

dificultando a validação dos resultados de análise 

quantitativa de atividades culturais).
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e diretrizes para o mapeamento das 

indústrias culturais e criativas43, 

e mesmo um acordo internacional para uma 

Estrutura sobre Estatística Cultural44.

Hoje temos os seguintes modelos analíticos42.

ASSUNTO MODELO ANALÍTICO

Setor criativo e/ou  
cultural em geral 

1. Avaliação do impacto 
2. Análise estrutural 
3. Análise da cadeia de valor 

1. Avaliação do impacto
2. Análise de estrutura e composição  
3. Análise da cadeia de valor
4. Análise de cluster

1. Avaliação do impacto 
2. Análise qualitativa 

Uma ou mais atividades 
ou indústrias culturais ou 
criativas  

Eventos culturais

Por quê mapear?  
Quem se beneficia? 

Quais questões de políti-
cas o mapeamento pode 

abordar? 

Como as indústrias 
criativas são definidas? 

Quem é o responsável? 
Quem faz o trabalho? 

Que recorte de pesquisa 
deve ser adotado? 

Como pode-se manter o 
momentum? 

Como articular as conclusões 
do projeto com os públicos-

alvo e com as agendas de 
política pública? 

A. Patrimônios cultural e material

B. Espetáculos e festas

C. Artes visuais e artesanato

D. Livros e imprensa

E. Audiovisual e mídia interativa

F. Design e serviços criativos

G. Turismo

H. Esportes e recreação 
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Quem organizar o mapeamento deve ter 
clareza sobre o porquê de fazê-lo e quem 
quer persuadir.   

O mapeamento das indústrias criativas rara-
mente é feito por pura curiosidade intelectual: 
a intenção é impactar políticas. Em quais 
áreas terá maior efeito?

Decidir o que incluir, ou não, no estudo é 
básico para um mapeamento bem-sucedido. 
Um projeto pode decidir avaliar todas as in-
dústrias criativas ou concentrar-se em apenas 
alguns subsetores.

Quem gerenciará o projeto de mapeamen-
to e garantirá que seja de alta qualidade? 
Há vários cargos e papéis a serem desem-
penhados.

Há vários métodos disponíveis. Deve-se ana-
lisar com cuidado qual é o mais apropriado 
para as circunstâncias.

É improvável que o projeto, sozinho, atinja 
seus objetivos – precisa ser parte de um es-
forço constante para dar mais visibilidade às 
indústrias criativas. 

Como a equipe de pesquisa pode aumentar as 
chances de as conclusões do mapeamento serem 
percebidas e provocarem uma ação? Como se 
conectam aos públicos-alvo e afetam a agenda 
de política pública?
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Se Sir Isaac Newton  
tivesse de medir  

a Economia Laranja  
hoje, ele diria que 

podemos ver mais longe,  
porque estamos sobre  
os ombros de gigantes.

Propusemos as definições relacionadas  
à Economia Laranja no Capítulo 1  

com base na experiência acumulada 
de outros. Agora vamos identificar a 

“pirâmide de informação”45  
para a Economia Laranja 
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A. Mapeamento: é o primeiro passo obri-

gatório em qualquer esforço concreto para 

compreender a contribuição econômica de 

um setor com lacunas de informação subs-

tanciais. Os mapeamentos são feitos utili-

zando uma série de metodologias e para 

usos específicos. Em essência, são feitos para 

se ter uma ideia das condições de um setor 

econômico em um determinado momento e 

identificar lacunas de informação.

B. Estatísticas básicas: para lidar com la-

cunas de informação, deve-se criar e fazer 

pesquisas apropriadas sobre a atividade 

econômica. Estas captam melhor os dados 

econômicos sobre atividades formais e in-

formais dentro de um setor, o que permite a 

reclassificação de algumas atividades e aná-

lise mais detalhada.

C. Contas satélite: permitem a mensu-

ração constante, confiável e comparável das 

indústrias, como derivação do sistema de 

contas nacionais. Enquanto os mapeamen-

tos tiram fotos, as contas satélite são uma 

“imagem em movimento” de uma atividade 

econômica.

D. Indicadores: com base em um fluxo de 

dados consistente definem-se as variáveis 

e os parâmetros que permitem monitorar o 

desempenho global das atividades criativas 

e culturais.

E. Sistemas de informação: uma vez esta-

belecida a estrutura para análise contínua 

do desempenho econômico da indústria e 

consolidada uma base de clientes dos dados, 

é importante gerar uma estrutura que possi-

bilite produzir a inteligência necessária para 

respaldar a toma de decisões por formulado-

res de políticas e gestores de negócios.



A matemática, possui não 

apenas verdade, mas tam-

bém beleza suprema – 

uma beleza fria e austera, 

assim como a de uma es-

cultura.

— Bertrand Russell
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4.  Quanto por  
uma laranja?

Shows massivos 

as rodas 
espontâneas de 

capoeira nas  
favelas do Rio,

os mariachis na praça colonial 

de Oaxaca,

festas 
tradicionais 

em Cuzco:

o livre acesso às atividades culturais se 

confunde (muitas vezes) com a ideia de 

que a cultura é grátis.

como o Rock al 
Parque (Rock no 
Parque) em Bogotá,
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Geralmente a sociedade trata a 
cultura como um bem público.A Tragédia dos comuns é 

um fenômeno que explica 

como pessoas racionais e 

independentes, em busca 

de interesse próprio, aca-

bam destruindo de maneira 

não intencional um recurso 

comum. Em detrimento do 

grupo e deles mesmos.

E os bens públicos são normalmente vítimas da 

Isso é danoso aos artistas e aos criativos, porque lhes 

são negados direitos fundamentais:

(1)  O reconhecimento de 
sua atividade como 
carreira legítima, e 

(2)  Remuneração correta 
pelo seu trabalho.

Ao mesmo tempo, nega-se à 

sociedade o tipo de progresso 

que os artistas, os criativos e 

as indústrias onde eles atuam 

poderiam entregar.

“tragédia dos comuns.”
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Para mudar essa situação é preciso conhecer 

os números da Economia Laranja.
Por isso, nesse manual usamos  

os resultados do estudo 

Isto não quer dizer que não deva haver acesso livre 

a eventos e atividades culturais, mas sim que é pre-

ciso saber quanto custam e reconhecer que alguém 

está pagando por eles – porque nada é de graça.

O banco de dados completo 

produzido por Oxford Econo-

mics pode ser baixado em:  

bit.ly/Americas2013CIDatabase

a cultura

NÃO É
gratuita! (vide apêndice 2 para metodologia  

e fontes detalhadas)

Analisamos.
Contextualizamos. 
E, agora que os 
apresentamos, fica 
muito claro que:

“O Impacto Econômico das 
Indústrias Criativas nas Américas”

(encomendada pela OEA, o BID, e o British Council, e elaborada pela  

empresa de consultoria Oxford Economics)
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Se a Economia Laranja fosse um país do mundo, seria:

A quarta maior economia 

(em bilhões de dólares)

a quarta maior  
força de trabalho 
(milhões de trabalhadores)

o nono maior exportador 

de produtos e serviços  

(em bilhões de dólares)
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Economia Mundial

Exportação Mundial

Força de trabalho mundial 

(bilhões de dólares)

(bilhões de dólares)

(milhões de trabalhadores, 2011)

Fonte: cálculos próprios, 

a partir de dados de 

Howkins 2007, Oxford 

Economics (vários) e 

do Banco Mundial.
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em comparação aos outros setores produtivos,

(de acordo com a forma como os produtos e serviços são criados)

Serviços

Economia Laranja

(serviços e manufaturas)

Agricultura

Indústria

(manufaturas  

e mineração)

Esta seria a sua contribuição  
à economia, 



Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID

103

(de acordo com a forma como os produtos e serviços são consumidos)

por tipo de uso

Indústria

(manufaturas  

e mineração)

Outros gastos públicos 

Outros investimentos 

Economía Naranja  

(consumo, investimentos e gastos)Outros consumos  

dos lares 

Fonte: cálculos próprios, 

a partir de dados de 

Howkins 2007 e do 

Banco Mundial.



Educação (gastos públicos) Militar (gastos públicos) 

E a Economia Laranja 

pode ser comparada

Fonte: cálculos próprios à partir de dados 

de Howkins 2007 e do Banco Mundial.

a outros setores valiosos da  
economia das seguintes maneiras:

(como porcentagem da economia mundial)
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Saúde (gastos públicos e privados) Economia Laranja 
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Américas

América Latina e Caribe 

Canadá

Estados Unidos

O impressionante desempenho dos Estados 
Unidos torna a Economia Laranja das Américas  
um claro líder global.

(em bilhões de dólares)
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Mundo

Espanha

Resto do mundo

Coreia do Sul

Reino Unido

China

Fonte: cálculos próprios, 

a partir de dados de 

Howkins 2007, Oxford 

Economics (vários) e 

do Banco Mundial.



75 mil quilômetros

425 bilhões
(dólares atualizados em 2006)

das estradas
(o projeto de infraestrutura mais caro  

da história)

A Economia Laranja dos Estados Unidos 
gera recursos equivalentes a construir quatro 

vezes o seu sistema de

Algumas comparações interessantes para 

ilustrar a magnitude da Economia Laranja:

Fonte: cálculos 

próprios, com dados 

da Oxford Economics 

(OMPI) e outros.
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A Economia Laranja do Reino Unido  

seria equivalente a construir 10 vezes

15.400 milhões 
(dólares atualizados em 1992)

(os 50 quilômetros de túnel embaixo do Canal 

da Mancha que liga a França ao Reino Unido)

o Eurostar
Fonte: cálculos 

próprios com dados 

da Oxford Economics 

(OCMS) e outros.
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Contribuição da Economia Laranja para a 

exportação mundial

(bilhões de dólares)

Resto do mundo 

(86,5%)

Américas 

(13,5%)
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A exportação de petróleo da Arábia Saudita 

$311

Fonte: cálculos próprios 

com dados da Oxford 

Economics (UNCTAD) e da 

US Energy Information 

Administration.



A Economia Laranja

112

A liderança da China no comércio da Economia Laranja cresceu 
paralelamente à expansão do seu setor manufatureiro. Agora que 
os padrões de comércio criativo estão favoráveis ao comércio de 
serviços, podemos esperar que as nações com estratégias intensivas 
de “mentefatura” tomarão a liderança. 

(bilhões de dólares)

América Latina e Caribe

Américas

Canadá

Estados Unidos 

Fonte: cálculos próprios 

com dados da Oxford 

Economics (UNCTAD).



Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID

113

Españha

Coreia do Sul

Resto do mundo

Reino Unido

China

Mundo



às exportações de cobre  
do Chile 

Algumas comparações 

interessantes 

Fonte: cálculos próprios com dados da Oxford Economics (UNCTAD).

para ilustrar a magnitude do  
comércio de produtos e serviços  
da Economia Laranja:

(bilhões de dólares)

O comércio dos Estados Unidos 
 é equivalente 
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dois terços do total  
do seu superávit comercial
(a diferença entre as exportações e 

importações totais)

O superávit do comércio da  

Economia Laranja da China explica  

(a diferença entre as exportações e 

importações dos produtos e serviços criativos)
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A contribuição da Economia Laranja  

para o emprego no mundo todo

(milhões de trabalhadores)

Fonte: cálculos próprios com dados da Oxford 

Economics (vários) e o Banco Mundial.

Resto do mundo

(84%)

Américas 

(16%)
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Força de trabalho dos Estados Unidos

Força de trabalho da Economia Laranja no mundo

Força de trabalho da Colômbia 

Força de trabalho da Economia Laranja das Américas 

Força de trabalho da Economia Laranja na China 

Força de trabalho da Alemanha
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Os trabalhadores criativos dos Estados Unidos são 14 vezes 
mais produtivos do que seus semelhantes na China, devido 
especialmente à maior intensidade de propriedade intelectual  
na Economia Laranja do país norte-americano.

(milhões de trabalhadores)

América Latina e Caribe

Canadá

Estados Unidos

Américas

Fonte: cálculos próprios com 

dados da Oxford Economics 

(vários) e o Banco Mundial.
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Resto do mundo

Coreia do Sul

Reino Unido

China

Mundo
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Se a Economia Laranja fosse um país  

no hemisfério das Américas, seria:

A terceira economia  
(bilhões de dólares)

a quarta maior  
força de trabalho  
(milhões de trabalhadores)

o sétimo maior  
exportador de produtos 
e serviços 
(bilhões de dólares)

A Economia Laranja
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Economia das Américas

Exportação das Américas

Força de trabalho das Américas 

(bilhões de dólares)

(bilhões de dólares)

(milhões de trabalhadores, 2011)

Fonte: cálculos próprios com 

dados da Oxford Economics 

(vários) e o Banco Mundial.
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Algumas comparações interessantes para ilustrar a 

magnitude da Economia Laranja das Américas: 

(bilhões de dólares)

Economia indianaRendimento do petróleo nas Américas 

(Valor do petróleo cru a preços  

de mercado, descontados seus custos  

de produção)

Fonte: cálculos próprios com 

dados da Oxford Economics 

(vários) e do Banco Mundial.
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Rendimento do petróleo no mundoEconomia Laranja
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economia  

peruana

e a força de trabalho de El Salvador,  
Guatemala e Honduras juntas

as exportações  

panamenhas

Se a Economia Laranja da América Latina e do Caribe fosse  

um país da região, ela teria:

(bilhões de dólares) 

(bilhões de dólares)

(milhões de trabalhadores)
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Economia Laranja da  

América Latina e do Caribe

Exportações da Economia 
Laranja da América Latina e 

do Caribe

Força de trabalho da  

Economia Laranja da  

América Latina e do Caribe

Exportações têxteis  

chinesas

Economia  

hondurenha

Força de trabalho  

ganesa

Exportações de veículos  

japoneses

Investimento Estrangeiro  

Direto na Holanda

População urbana  

belga

(bilhões de dólares)

(bilhões de dólares)

(milhões de trabalhadores)

Fonte: cálculos próprios com dados da Oxford 

Economics (vários) e do Banco Mundial.
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das remessas  
que recebe

Algumas comparações 

interessantes

Fonte: cálculos próprios com dados da Oxford 

Economics (vários) e do Banco Mundial.

da magnitude da  
Economia Laranja da  
América Latina e do Caribe:

(bilhões de dólares)

A Economia Laranja mexicana 
 é mais do que o dobro
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exportações de petróleo  
venezuelanas

A Economia Laranja brasileira  
pode ser comparada às
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A contribuição da 
Economia Laranja 
 à América Latina  
e ao Caribe

Exportações  

(milhões de dólares)

Balança comercial 

(exportações menos importações) 

(milhões de dólares)

Importações  

(milhões de dólares)

Balanço de pagamentos  

(balanço após a inclusão de  

pagamentos líquidos/arrecadação por: 

serviços de informática e de infor-

mação, royalties e licenças de proprie-

dade intelectual) (milhões de dólares)

à economia (milhões de dólares)

ao emprego  

(milhares de empregos)

valor agregado  
por trabalhador  

(milhares de dólares ao ano)

Fonte: cálculos próprios  com dados da Oxford 

Economics (vários) e do Banco Mundial.
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O déficit comercial da Economia Laranja da América Latina e do 
Caribe é considerável em relação às suas exportações de produtos 
e serviços criativos. A maior preocupação é que, considerando-se 
os pagamentos líquidos de royalties e de licenças de propriedade 
intelectual, o déficit quase duplica.



Os sete maiores mercados da Economia Laranja 
da América Latina e do Caribe

Argentina

$17,08 
(bilhões de dólares)

550
(milhares de trabalhadores)

Brasil

$66,87 
(bilhões de dólares)

1.730
(milhares de trabalhadores)

México

$55,01 
(bilhões de dólares)

5.280
(milhares de trabalhadores)

Chile

$3,98
(bilhões de dólares)

170
(milhares de trabalhadores)
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Venezuela, RB

$5,06 
(milhares de trabalhadores)

Colômbia

$11,00 
(bilhões de dólares)

1.160
(milhares de trabalhadores)

Peru

$4,72
(bilhões de dólares)

660
(milhares de trabalhadores)

Restante da América Latina e do Caribe

$11,02
(bilhões de dólares)

1.450
(milhares de trabalhadores)

Fonte: cálculos próprios  com 

dados da Oxford Economics 

(vários) e do Banco Mundial.
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Exportações

Importações

Balança comercial

Balanço de pagamentos

(milhões de dólares)

Fonte: cálculos próprios com 

dados da Oxford Economics 

(vários) e do Banco Mundial.

-$6.124

-$1.613
-$1.613

-$431
-$937

-$1.572
-$2.088

-$1.097
-$1.495

-$553
-$933

-$1.566
-$1.566

-$3.486
-$1.790

-$9.933
-$16.547
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Brasil

México

Argentina

Colômbia

Chile

Peru

Venezuela, RB

Restante da América Latina e do Caribe

Toda a América Latina e o Caribe

$9.414
$9.029
$385

$4.268
$5.881

$1.519
$1.949

$815
$2.387

$526
$1.623

$239
$792

$85
$1.651

$1.896
$5.382

$18.761
$28.694
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Exportações de bens  

e serviços

vs. exportações tradicionais:

Fonte: cálculos próprios  com dados da Oxford Economics 

(UNCTAD) e do Centro de Comércio Internacional (ITC).

da Economia Laranja

(milhões de dólares)
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Argentina Dominica

Brasil

Barbados

Chile

Colômbia

Equador

Granada

Guatemala

Jamaica

A contribuição da Economia Laranja  
às economias da América Latina e do Caribe
(participação em países com dados disponíveis)
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Paraguai

UruguaiPeru

Venezuela, RB

México

Panamá

Trinidade e Tobago

São Cristóvão e Névis

São Vicente e Granadinas

Santa Lúcia

Fonte: cálculos próprios com da-

dos da Oxford Economics (vários).
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Granada

Guatemala

México

Jamaica

Argentina Dominica

Brasil

Barbados

Chile

Colômbia

A contribuição da Economia Laranja para  
o emprego na América Latina e no Caribe
(participação em países com dados disponíveis)
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Paraguai

UruguaiPeru

Panamá

Trinidade e Tobago

São Cristóvão e Névis

São Vicente e Granadinas

Santa Lúcia

Fonte: cálculos próprios com da-

dos da Oxford Economics (vários).



— Albert Camus

Sem cultura, e a liberdade 
relativa que ela implica,  

a sociedade, mesmo quando 
perfeita, é uma selva.  

É por isso que qualquer 
criação autêntica é  

um presente para o futuro
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5.  O ecossistema 
laranja

"Faça, lance, corrija"
é o grito de guerra dos inovadores de novas empresas 

de tecnologia

a expressão digital 
da frase comum 

"tentativa e erro"

Este modelo de inovação e muito eficiente

para enfocar

a colaboração entre  

os desenvolvedores de ideias

e o usuário final

Esta abordagem não só representa uma 

nova era de experimentação, mas também 

uma mudança radical nas relações entre: parceiros,

concorrentes,

clientes,
e contexto.

( )
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Os processos culturais e 
econômicos que transformam 

"conteúdo simbólico"  
em bens e serviços  

para a sociedade
estão em 
constante 
evolução.

A tecnologia digital acelerou o ritmo 
dessa evolução,  

dificultando a 
compreensão de sua 

dinâmica,
no momento em que mais 
precisamos compreendê-la.
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O que reflete, em parte,

Por um lado,

—tentando manter valores tradicionais e identitários—

e, por outro,

(Como diria o dramaturgo romeno Eugène 
Ionesco, as artes nos ensinam que existem 

coisas cuja existência é indispensável, 

mesmo que sejam inúteis).

a natureza contraditória 
da arte:

 ela resiste à mudança

adota com entusiasmo a 
experimentação de novas  
ideias e tecnologias,

expandindo os limites de seu uso.
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Tal como acontece com outras indústrias,  

a Economia Laranja é composta por vários agentes:

artistas conceituais, 
músicos, escritores, 
atores, etc;

consumidores, 
prosumidores, fãs, etc;

empreendedores, 
investidores,  
galeristas, etc;

gestores culturais, 
críticos, curadores, 

etc;

empresas,  
ministérios, agências,  
fundações, etc;

Prosumidor.

Um termo criado por Alvin 

Toffler em A Terceira Onda 

(1980), com o objetivo de 

descrever a fusão entre 

produção e consumo. O 

conceito tornou-se parti-

cularmente valioso ao ex-

plicar o papel dos usuários 

que ultrapassam o consu-

mo de conteúdo para par-

ticiparem ativamente na 

sua transformação e adap-

tação às novas mídias. Um 

bom exemplo da Econo-

mia Laranja são os vídeos 

que alguns fãs produzem, 

misturando a música dos 

seus artistas favoritos com 

cenas geradas por meio de 

videogames ou de inte-

ração em mundos virtuais.
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Cada um desses grupos desempenha  
uma ou várias funções em um ecosistema 
muito dinâmico,  

especialmente desde que 

as tecnologias digitais 

interromperam a segunda 

metade dos anos  

noventa (90).

As políticas públicas podem ter  

um papel de "brincar" 

distribuindo e 
redistribuindo 
benefícios,

para atingir a sustentabilidade.

e tentando melhorar a eficiência do sistema geral,

com as relações e os incentivos entre esses diferentes agentes;
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Portanto, é importante tentar 

entender como funcionam as 

relações nesse ecossistema.

Este manual apresenta três perspectivas de 

análise, antes de adentrar à confusa seara 

de como desenhar uma política pública 

para apoiar este setor econômico:

ecologia,

cadeia 
de valor

Kreatopolis.

(a relação entre oferta e demanda,  

e o estado);

(o papel central das cidades no desenvolvimento  

da Economia Laranja).

(Um modelo conceitual do processo cíclico que vai da 

criação de conteúdo ao seu consumo, e vice-versa)
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> Ecologia Laranja46

O Ecossistema Laranja é formado por três 

dimensões delicadamente equilibradas:

*criação *engajamento

*ambiente

E, na intersecção dessas  

três dimensões, estão
os direitos de 
propriedade intelectual. 

DPI

Ofert
a

Demanda
Lider

es

Usuários avançados Nichos

Fãs

Críticos

Departamentos

Associações

Ministérios

Conselhos de
Artes

Artis
tas

Colet
ivos

Criativos

Instituições
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*Criação (oferta) 

"Às vezes é preciso estragar um pouco o quadro para poder terminá-lo."

Eugene Delacroix

É nessa dimensão que interagem ideias  

e modelos de negócio:

artistas e criativos,
empreendedores, 
coletivos artísticos,

pequenas e médias empresas (indies),

grandes corporações (majors), etc.

É também aqui que ideias são geradas e transformadas 

em produtos e serviços  

(vide cadeia de valor na página 155).
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Destruição Criativa. 

Conceito criado pelo  

sociólogo Werner Sombart 

e que se tornou popular 

na economia graças a Jo-

seph Schumpeter. Ele des-

creve o processo através 

do qual produtos e mode-

los de negócio inovadores 

criam um valor maior do 

que os produtos e mode-

los de negócio que se des-

locam são destruídos por   

sua incorporação.

Barreiras à entrada. 

Dificuldades enfrentadas por 

toda nova pessoa ou em-

presa quando tenta entrar 

em um mercado. Elas po-

dem variar de investimen-

to mínimo necessário para 

iniciar um negócio (espaço 

e equipamento) aos mais 

rigorosos requerimentos 

normativos (autorizações e 

licenças), obstáculos cul-

turais (preferências locais), 

falta de escala (cobertura) 

e acesso a recursos escassos 

(comprimentos de onda), 

entre outros.

As tecnologias digitais  
têm reduzido  

as barreiras à entrada

A diversidade é um componente chave no processo de 

"destruição criativa" da Economia Laranja:

o conteúdo  

é feito e 

transformado pela 

interação  

entre conceitos, 

disciplinas e 

identidades

que são mediadas 
por agentes de 

escalas pequena, 
média e grande.

alterando o equilíbrio ecológico, com  

um aumento súbito de muitos concorrentes 

 novos de todos os tipos,

formas e tamanhos.
(

)
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Elas também pegaram as maiores 

organizações de surpresa,
Explosão Cambriana, 

do ponto de vista geo-

lógico: o termo se refere 

ao surgimento repentino 

de pelo menos 11 dos 20 

grupos existentes de or-

ganismos macroscópicos 

multicelulares complexos, 

há cerca de 540 milhões 

de anos, produzindo uma 

diversificação acelerada 

de organismos  

vivos na Terra.

Essas tendências 
redefiniram as 
regras do jogo
do papel da propriedade intelectual à participação do 

consumidor na produção, como um 

permitindo que modelos de 

negócios evoluíssem rápida e 

radicalmente, desafiando suas 

estruturas estabelecidas e de 

lenta adaptação.

O resultado foi uma

prosumidor
(

)

explosão cambriana
de modelos de negócio inovadores, ideias e conteúdo.
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*Envolvimento (demanda)

"O consumo é o único objetivo e a finalidade de toda produção."
Adam Smith

O envolvimento é a dimensão que valida  
o conteúdo criativo através de:

apropriação,

consumo,

transformação,

transação, etc.

O indivíduo atua como o validador da "utilidade simbólica"

(e é na sua percepção que o conteúdo ganha vida útil).

A Fonte, uma das suas obras mais 

célebres, é uma prova perene da 

validade da sua opinião.

Marcel Duchamp (1887-1968)
Fountain (A Fonte) , 1917

porcelana com tinta preta
(SFORMA 1998, presente de Phyllis Wattis)

Um dos artistas mais renomados e influentes do 

século XX, Marcel Duchamp, ousou declarar que 

"contra qualquer opinião não são os pintores,  

mas os espectadores que fazem os quadros."
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As pessoas acessam os conteúdos  

ao consumir produtos e serviços

Essas janelas são pontos de acesso onde as pessoas 

se conectam, seja por acaso ou porque tiveram suas 
preferências informadas:

Boca-a-boca. 

Troca casual de  

informações, tais como 

recomendações de ami-

gos e de conhecidos a 

respeito das suas expe-

riências e/ou percepções 

sobre uma exposição, 

um filme ou um jogo. 

Essa troca era verbal, 

mas hoje acontece cada 

vez mais por mensagem 

de texto, Facebook,  

Twitter, etc.

através de 
"janelas"

televisão, rádio, jornais, revistas, 
transportes públicos, YouTube, Netflix, 
festivais, bares, etc.

pelo marketing 

(do mais simples ao mais sofisticado)

e pela crítica 

(tanto amadora quanto especializada).

Mas o que realmente importa, no 

final das contas, é o

Ambas são exemplos que podem ajudar muito 

(e inclusive ser "necessários").

(comerciais e não comerciais):

"boca-a-boca".
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*Ambiente (instituições)

"Quando pensávamos que tínhamos todas as 
respostas, de repente mudaram todas as perguntas."

Mario Benedetti

O ambiente no 
qual a Economia 

Laranja opera é 
um "campo de 

batalha" de: regulação

instituições públicas

associações de indústrias

"consenso" internacional, etc.

O mundo não é perfeito.

Nem talento, 
nem capital, 
nem tecnologia
são distribuídos igualmente.

Todos os sistemas sociais e econômicos exigem  

alguma forma de governança, 

(encontrar mecanismos de coordenação)

seja através de um acordo implícito de respeito às normas e 

comportando-se com bom senso, ou através da imposição 

forçada de regras e controles. A governança fornece ao 

sistema estabilidade e legitimidade ao nivelar o campo de 

atuação, estabelecendo as regras do mesmo.
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Propriedade privada, 
propriedade intelectual, direitos 
dos trabalhadores, bem-estar 
social, subsídios, impostos, 
Direitos Humanos, liberdade de 
expressão, direitos das minorias, 
tolerância, mecanismos 
participativos, etc.

Naturalmente, a tentativa de analisar todos eles juntamente com 

suas várias interações daria material para um livro inteiro.

O capítulo 6 oferece uma abordagem preliminar 

aos tipos de intervenções nos quais a América 

Latina e o Caribe (e o resto do mundo) 

devem focar, para espremer o potencial do 

desenvolvimento da Economia Laranja.

(Os 7is).

Essas regras  

incluem:
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> Cadeia de Valor Laranja
“Não entendo por que uma pessoa leva dois anos para escrever um romance, 

quando pode facilmente comprar um por 10 dólares." 
Fred Allen

A cadeia de valor da economia criativa 

de 200647 da UNESCO, apresenta, de uma 

forma muito simples, a sequência através 

da qual o conteúdo é transformado em 

produtos e serviços.

Ele exibe  
um caminho  
da oferta à procura,

da criação

à produção,

à distribuição,

à comercialização

e, finalmente, ao consumo.

Este processo é acompanhado por intervenções  

na educação e na preservação do patrimônio.
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Com base nesta cadeia de valor, este manual apresenta um modelo com três importantes 

adições. Elas permitem abordar, de um modo mais completo, o processo de geração de 

ideias,  a sua transformação em bens e serviços e a sua apropriação pela sociedade:

O reconhecimento explícito de que, de uma vasta base de 

ideias e criações geradas por inovação, apenas uma parte será 

comercialmente viável.

A retroalimentação, demonstrando o papel crucial que diferentes 

incentivos podem desempenhar em cada estágio da cadeia de valor.

Ênfase na boa governança e na propriedade intelectual como 

condições transversais centrais que facilitam o processo, ressaltando 

a importância das instituições.

1
2
3

 

Oferta

Edição

Crítica Preço

Qualidade

Produção

Ide
ias
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ria

çã
o, 

Ar
te

, 
Ex
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rim

en
ta

çã
o

ConsumoDistribuição

Preservação, arquivos, museus, patrimônio...
Educação, treinamento, experiência...

Comercialmente viável

 GOVERNANÇA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Comercialização

Tendências

Demanda
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> Kreatopolis

O termo Kreatopolis vem do grego krea (criação) e polis 

(cidade-estado) e do to e k para soar melhor. 

É um conceito em construção, criado para  

definir uma visão de futuro da formação  

de uma Economia Laranja vibrante  

para a América Latina e o Caribe.

“Não existe essa coisa de civilização. A palavra  
significa apenas a arte de viver em cidades”.

Roger Zelazny

A Kreatopolis enriquece as 
populações urbanas e rurais, tanto 
material quanto espiritualmente. 

Ela integra ideias, conteúdo, 

comunidades e bens  

e serviços criativos

no projeto de desenvolvimento  

econômico e social sustentável.

A Kreatopolis da América Latina e do Caribe requer um ambiente propício à 

inovação, com base na interação constante dos diversos agentes mencionados e 

facilitada pelas chamadas 

"cidades criativas".( )
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No final da década de 1980, 

Muitos programas foram desenvolvidos 

em torno do conceito de cidade criativa 

pela: UNESCO

O Canadá é um exemplo,

e o conceito motivou a criação de  

índices de vitalidade

e de desenvolvimento.

Esta ideia tem sido um trampolim para 

o trabalho de um número crescente 

de acadêmicos e de agências de 

desenvolvimento,

levando ao surgimento dos conceitos complementares de

o autor britânico 

Charles Landry 
cunhou o termo

Cidade Criativa

como um lugar para morar, 
trabalhar e divertir-se.

"hub criativo" 
e "cluster criativo."
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O cluster e o hub criativos tornaram-se conceitos 

particularmente populares a partir de 2002 com a 

criação dos Seminários de

Clusters Criativos. 

Apresentado pela primeira vez em 

Shefield, em 2002, os Seminários 

de Clusters Criativos tiveram seis 

edições, documentando cerca de 

200 estudos de caso de clusters e 

hubs criativos  

do mundo todo.

Para isso, serão necessárias  
as mentes mais criativas,

Os estudos de casos de clusters criativos e hubs 

compilados pelos Seminários de Clusters Criativos 

apresentam uma rica variedade, que vai

de experiências de campanhas 

de publicidade de alto impacto a 

programas eficazes de desenvolvimento 

econômico e social.

O aprendizado de tais experiências permitirá que 

as "mentefaturas" se tornem o principal motor de 

desenvolvimento da nossa Kreatopolis.

O capítulo 6 apresenta sete 
ideias para fazê-lo.  

as melhores ideias

e os visionários mais astutos  
para a concretizar essa visão.

por

Simon Evans.

Clusters Criativos
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Cluster criativo é um edifício, um 
bairro, ou apenas um espaço físico qual-
quer, relativamente pequeno, no qual se 
concentram empresas da Economia La-
ranja. Como elas interagem de manei-
ra "coopetitiva" (cooperando para fazer 
crescer o bolo, competindo para dividí-lo), 
reúnem recursos e, portanto, otimizam sua 
capacidade de criar bens e serviços.  

O SOHO em Londres e o "Centro Me-
tropolitano de Diseño" (Centro Metro-
politano de Design) de Buenos Aires 
representam casos emblemáticos de clus-
ters criativos contemporâneos.
O hub criativo é um centro de co-
nexão através do qual clusters de negó-
cios, infraestrutura especializada, capital, 
talento e tecnologia convergem, indepen-
dentemente da sua proximidade geográ-
fica.  Estes hubs desenvolvem, produzem 
e/ou comercializam bens e serviços mais 
sofisticados da economia criativa. Por 
exemplo, Miami é, de longe, o maior hub 
de música latino-americana nos Estados 
Unidos.  São Paulo é um importante hub 
de moda latino-americana e o hub criati-
vo mais emblemático de todos é, sem dú-
vida, o Vale do Silício.
É importante ter em mente que a cidade 
criativa não é apenas um conceito estre-
ito de uma cidade onde a Economia La-

Clúster audiovisual  

de Soho en Londres

"Centro Metropolitano de Diseño" 

(Centro Metropolitano de Design)  

de Buenos Aires

Conceitos-chave:
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ranja desempenha um papel vital para o 
seu crescimento. Pelo contrário, é um lu-
gar onde convergem os Três “Ts” de  
Richard Florida: Talento, Tecnologia 
e Tolerância. A confluência desses fatores 
permite um cidade NASCER48:

• Negócios (Lively Industry/Businesses): 
presença de hubs e clusters bem-sucedidos 
de empresas criativas, protegidos por um 
sistema eficaz de direitos de propriedade 
intelectual e regulamentados de forma a 
impedir monopólios.
• Atração (Attraction): um cenário que 
cativa permanentemente talentosos nacio-
nais e estrangeiros e atrai empresas inten-
sivas em talento.
• Comunicações (ICTs and Infras-
tructure): acesso confiável e econômico a 
conteúdo, da infraestrutura de mais alta 
qualidade e mais sofisticada (transporte 
público, banda larga, estradas, aeropor-
tos, etc.) à mais básica e funcional alfabe-
tização digital.
• Educação (Education):  
ensino profissional supe-
rior de excelência + oferta 
de treinamento inteligente 
para o desenvolvimento de 
habilidades profissionais + 
amplas oportunidades de 
aprendizagem ao longo da 
vida e em educação  
continuada. 

Richard Florida  

é o autor mundialmente reconhecido de A Ascensão  

da CLasse Criativa e consultor internacional. Para 

ele, até o início do século XX, o poder das cidades 

foi baseado no fato de terem sido os centros das 

grandes populações, e do capital controlado pelos 

impérios. Em seguida, o domínio das cidades pas-

sou a depender da sua capacidade de atrair o in-

vestimento das empresas, criando assim empregos 

bem-remunerados. Hoje, a proposta de valor das 

cidades, é tornarem-se ímãs de pessoas talentosas, 

para quem um ambiente tolerante é um cataliza-

dor indispensável. A concentração de talentos tor-

nou-se o principal motor do investimento que faz 

com que as indústrias de tecnologia e outras ino-

vadoras se concentrem em algumas cidades e não 

em outras.

• Reconhecimento 
(Visibility): identificação 
internacional como cen-
tro de excelência cultural, 
atraindo turistas de diver-
sos lugares e em grande 
número para desfrutar de 
seus ativos, como arqui-
tetura, festivais, gastrono-
mia, museus, história,  
vida noturna, etc.



Já que estamos 
destinados a viver 

nossas vidas na 
prisão da nossa 

mente, é nosso dever 
mobiliá-la bem

— Peter Ustinov
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6. Os 7is: ideias para 
o desenvolvimento da 
Economia Laranja
Não há fórmulas mágicas para a concepção  
de políticas públicas.

No entanto, o trabalho pioneiro 
de pessoas e de organizações que 
tiveram algum sucesso  
é sempre um guia útil

Este capítulo, no entanto, 

não pretende apresentar 

essas experiências  

em detalhes,

(Isso pode ser a finalidade de 
um trabalho futuro dedicado 
exclusivamente aos 7is).
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Por enquanto,

oferecendo uma

(Caso ele pareça um conjunto de conselhos 

de senso comum,

os 7is são aqui apresentados como 
um guia introdutório para o desen-
volvimento de políticas públicas para 
apoiar a Economia Laranja

é porque nós 

raramente nos 

lembramos de começar 

reconhecendo e 

fazendo o óbvio).

estrutura 
prática

para o desenvolvimento de  
políticas abrangentes

In
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e é o resultado da falta de 
entendimento mútuo entre os 
campos cultural e econômico, 
conforme apresentado no Capítulo 1  

juntamente 
com as 

dificuldades 
técnicas 

expostas no 
Capítulo 3.

Para superar o primeiro 
desses obstáculos, temos que 
continuar fechando a brecha 
de percepções,

1. informação
Falta de informação

é o pecado original
da Economia Laranja:
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envolver

e explicar melhor aos agentes culturais 

a virtude de tomar decisões com base 

na análise de custo-benefício e em 

outras ferramentas que, muitas vezes, 

sofreram resistência dos tradicionais 

consultores do setor criativo.

Enquanto a resposta básica para 

superar as dificuldades técnicas 

foi apresentada no Capítulo 3.

Levará algum tempo para 
implementar a pirâmide 

de informações lá 
apresentada.

e outros especialistas em 

análise quantitativa

mais economistas
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desenvolvendo estudos de mapeamento das indústrias 

criativas  enfrentando gaps de informação persistentes 

na Economia Laranja.

para compartilhar e transferir melhores 

práticas. Por exemplo,

as contas satélite de cultura (CSC), tiveram início na 

Colômbia no final de 2002 e se tornaram a base de um 

guia metodológico desenvolvido pelo Convênio Andrés 

Bello para trabalhos estatísticos sobre a economia criativa, 

para ser seguido por outros países da região;

A Argentina, o Chile  
e o Uruguai

enquanto a Bolívia,  
o Brasil, a Costa Rica,  
o Equador, a Guatemala  
e o Peru

Estes desenvolvimentos prometem colocar a América Latina e 

o Caribe na vanguarda da informação da Economia Laranja.

O tema também despertou o interesse dos Estados Unidos, que vêm trabalhando na sua 

própria Conta Satélite Cultural de Arte e Produção Cultural (ACPSA), desde novembro de 2012.

Nesse meio tempo, 

Também é 
fundamental 

ampliar os 
esforços

é essencial 
continuar 

estão perto de completar seus próprios exercícios.

(desenvolveram suas  

próprias CSCs),
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Para os entusiastas:

O apêndice 3 identifica uma seleção de atividades industriais 

baseada na definição da Economia Laranja, apresentada no 

Capítulo 1 e sua codificação tem base na Classificação Industrial 
Internacional Uniforme das Nações Unidas (ISIC 4 Rev.).

Outro tipo de informação chave para o desenvolvimento 

da Economia Laranja são

Algumas delas 

são cobertas 

pelos estudos de 

mapeamento;

por exemplo o emprego, o número de 

livros produzidos, as entradas vendidas 

pela bilheteria, ou o número de televisores, 

rádios, computadores e conexões de 

Internet a cada mil habitantes, etc.

Outras variáveis quantitativas não-
monetárias são captadas pelas 

pesquisas de consumo cultural;

por exemplo, leitura per capita de livros, tempo 

médio gasto assistindo TV, jogando videogames 

ou navegando na Web, etc.

as variáveis quantitativas não-monetárias.
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E há também um conjunto 

de variáveis regularmente 

levantadas pelo atlas de 

infraestruturas culturais;

No final, todas 
essas fontes se 

complementam e se 
reforçam mutuamente,

por exemplo, o número de bibliotecas, de 

museus, de livrarias, de sítios arqueológicos, 

etc., a sua área útil, o tamanho de seus 

acervos e dados sobre frequência.

 é tão importante ampliar os

para que a experiência possa ser transferida 

e os conceitos básicos harmonizados,

facilitando a identificação

de referências comuns).

Atlas de Infraestruturas Culturais.

A Argentina e o México foram líderes na concepção 

e na implementação de um atlas de infraestrutu-

ras culturais na região. Suas experiências levaram 

o Centro Cultural do Banco Interamericano de Des-

envolvimento a criar o Sistema de Informações Cul-

turais das Américas (SICLA é a sigla em espanhol). 

O SICLA ajudou no desenvolvimento do atlas para 

a Costa Rica, o Equador, a Jamaica e o Peru, tendo 

expandido o exercício para incluir os 26 países da 

América Latina e Caribe membros do Banco.

espaços de cooperação e colaboração,

 (e é por isso que
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2. instituições
As instituições como mecanismos de coordenação e de 

cooperação para o desenvolvimento da Economia  
Laranja têm sido ausentes dos debates estratégicos de 

desenvolvimento econômico e social.

Mas a segunda metade do 

século XX testemunhou a 

criação de ministérios da 

cultura em todo o mundo

(bem como uma infinidade de organizações de 
comércio, sociedades de gestão coletiva de direitos 

e todos os tipos de ONGs),

inspirando e promovendo políticas culturais voltadas 

à promoção de artistas e à ampliação do acesso a 

atividades culturais.

Se existe uma origem para este 

modelo institucional ele se en-

contra na Revolução Francesa e 

na criação do primeiro museu 

público moderno, em 1793: o 

Museu do Louvre.

Essa postura de Estado mecenas foi reforçada 

ao longo do século XIX, assentada sobre a 

consolidação de identidades nacionais,

se elas hoje parecem dadas, vale lembrar  

que praticamente inexistiam há 2 séculos.
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Esse paradigma, embora tenha 

gerado importantes avanços na 

promoção das artes,  

também é responsável por equívocos no 

entendimento de que as atividades culturais 

são bens públicos, apesar de suas  

realidades comerciais.

Este é o cerne da tensão no diálogo entre 

cultura e economia, mencionado no Capítulo 1.

O desafio, hoje, é superar a falsa dicotomia 
entre desenvolvimento econômico e 

desenvolvimento cultural:

incorporando à noção de cultura como 

responsabilidade pública a validação 

da dimensão comercial da cultura e da 

criatividade, como também sua interação com 

tecnologia, infraestrutura, mercados, etc.; integrando a capacidade de  organização 

e de mobilização das ONGs com noções 

econômicas de criação de valor, superando 

sua excessiva dependência de "caridade" 

pública, para que o paradigma de gestão 

cultural passe finalmente de gasto a 

investimento.

Incentivando uma mudança na consciência social que promova 
comportamentos e normas de respeito e apreço pelo valor do trabalho 

criativo e pelos direitos de propriedade intelectual associados.
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O atual quadro de globalização e oportunidades  

tecnológicas nos permite lidar com esses desafios com:

uma Internet realmente aberta para os mercados de conteúdo,  

com mínimas barreiras jurídicas de acesso ou concorrência monopolística;

acesso universal à Internet (o que deveria ser considerado um 

direito humano fundamental, como a Finlândia fez, em 2011);

e com regulamentação dinâmica, para proteger e reforçar os direitos de propriedade 

intelectual, sem limitar a experiência e o acesso à conteúdos, além do que seria razoável 

para proteger os direitos dos titulares.

Para gerar confiança entre os diferentes agentes da  

Economia Laranja e a sociedade, precisamos:

identificar a visão de futuro  
que queremos compartilhar;

definir uma estratégia;

e trabalhar juntos para alcançá-la.

Essa é uma jornada que está só começando,

e deve permanecer aberta

contando 
com a ampla 
participação  

de todos

governos + setor privado + ONGs + comunidade
=

regras validadas, estáveis e flexíveis{
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3. indústria
A Economia Laranja  

requer

Talvez o primeiro passo seja reconhecer que 

muitas pessoas que lidam com cultura e 

criatividade

Então cabe dizer-lhes muito claramente que  é importante, aliás 

muito importante, aprender a lidar com dinheiro o máximo 

possível e o mais rapidamente possível:

deve-se inserir ferramentas básicas de 

gestão financeira na formação de talento 

(incluindo no ensino superior).

(Por exemplo, a Universidade 

de Leeds, no Reino Unido, 

criou um ciclo de módulos 

de contabilidade, marketing 

e direitos autorais em seu 

programa de artes cênicas).

um ecossistema equilibrado - o que, 

conforme explicado no capítulo 5, 

envolve diversos agentes.

odeiam falar de 
dinheiro.
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Essa formação é básica para vencer a 

desconfiança que alguns criativos têm dos 

intermediários

(de 

Se não deixarmos para trás a mentalidade do "tentar 

fazer tudo sozinho", será muito difícil consolidar as redes

É impossível antecipar qual conteúdo irá gerar um 

grande público.

É ainda mais difícil prever as "falhas" que vão inspirar 

os modelos de negócios mais bem sucedidos

(sem falar do tempo que 

certos modelos de conteúdo 

e de negócios permanecerão 

relevantes).

É por isso que as políticas públicas não 

deveriam ter que escolher os vencedores ou 

criar "campeões da indústria"

gerentes

a advogados

a varejistas 
editores  
e investidores)

que fariam a 
Kreatopolis ser 
mais do que uma 
palavra da moda.
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(Construção própria)

O desenvolvimento industrial da Economia Laranja  
deve focar na criação e na sustentabilidade do 

equilíbrio de um

(como ocorreu com fabricantes, companhias aéreas e, até mesmo, 

com estúdios de cinema, na maior parte do século XX).

triângulo  
da inovação, 

como mostrado pela experiência  

do Vale do Silício (zona sul da Baía de São 

Francisco, no norte da Califórnia, nos Estados 

Unidos). Ele inclui49:

Talento  
(criativos e artistas)

Investidores
(anjos e mentores)

Modelos de negócios

Capital de risco
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Na prática, isso significa política  

pública em equilíbrio com a iniciativa 

privada e com o investimento público.

(de impostos  

a compras públicas)

incluindo fundos de pesquisa, fundos para start-ups e 

a provisão de habilidades básicas necessárias  

para o mercado

Desenvolver intangíveis é muito 

diferente de desenvolver  

manufaturas, porque:

leva tempo (é cumulativo)

a criatividade individual é complexa e imprevisível; 

o processo é arriscado e volátil,

tamanho e timing fazem a diferença;

e tem tudo a ver com 
relações e conexões, 
não com edifícios50.
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Talentos devem ser atraídos,

Empreendedorismo requer um ambiente que

proporcionando mais 
de uma oportunidade

– que permita corrigir —

e dê espaço para a criação  

de nichos de mercado.

Deve-se permitir a circulação do capital para haver investimento em diversas 

atividades, ganhando algumas "apostas" e perdendo outras.

A primeira pessoa que 
comprou um telefone

{
}

O mesmo vale para os primeiros

a criar um perfil no Facebook

ou a assinar o Napster.

inspirados e nutridos, como 
falaremos mais tarde em  
"inspiração."

comemore a iniciativa,

recebeu algo inútil; somente depois que 

outros compraram o aparelho é que o 

primeiro passou a ter valor.

a baixar o Skype,
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Um relatório recente 

sobre o futuro 

digital da Austrália, 

assinado por  

sua produtividade dependia da 
introdução de máquinas

e muitas ficaram, 

portanto, obcecados 

em ter máquinas.

Enquanto isso, o valor dos negócios digitais é 

baseado principalmente nas capacidades das 

pessoas contratadas.
É necessária uma 

mudança profunda 

de mentalidade para 

entender isso  

hoje em dia

"os ativos mais valiosos de uma 

empresa moderna vão para casa 

todos os dias com a capacidade 

de escolher se querem, ou não, 

voltar na manhã seguinte."51

Telestra e Deloitte Digital,
destaca que, na economia anterior, o valor das 

empresas era medido por seus ativos; 
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Muitas empresas estão ainda obcecadas em construir, comprar e possuir.

é baseada em investir 
em novos recursos, 

em atrair e nutrir o talento,

na rápida e ágil adaptação às novas 

condições e oportunidades  

efêmeras.

Esta é uma conversa

que vem com algumas implicações, 

incluindo a necessidade de 

priorizar, personalizar e produzir 

colaborativamente52.

Mas, a Economia Laranja

(não uma conferência)
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4. infraestrutura
Correndo o risco de pecar pelo 

excesso, vale enfatizar que o 

acesso (virtual ou físico)

O contato constante e a 

troca entre públicos,

conteúdo,

artistas,

criativos,

empreendedores

e tecnologias são centrais.

O acesso e o contato 

catalisam a inovação que 

é gerada pela fertilização 

cruzada de ideias, usos, 

interpretações,  

hábitos, etc.

E, claro, o acesso também permite que as 

pessoas apreciem as expressões culturais.

é básico para a 
Economia Laranja.
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A versatilidade natural das atividades da Economia 
Laranja permite potencializar a capacidade de criar 

valor adicional em qualquer infraestrutura que gere 

conectividade para intercâmbio

físico

ou virtual

Em ambos os casos, os espaços 

se reinventam, enriquecem e 

apropriam com intervenções 

artísticas e criativas.

É importante reconhecer a capacidade dos criativos

de transformar lugares  

e espaços

e dar-lhes as ferramentas necessárias (treinamento  

e fundos) para que eles possam conectar recursos  

que facilitem o surgimento de  

clusters criativos e culturais.

(estradas, praças, parques, estádios, 

pontes, coliseus, aeroportos,  

shopping centers, etc.)

(fibra ótica, antenas de rádio, satélites,  

cabos de cobre, etc.).
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Embora a Economia Laranja conecte a infraestrutura, 

vale lembrar que parte dessa infraestrutura  

é específica à Economia Laranja

(teatros,
museus, bibliotecas,

A filosofia da Economia Laranja é  

a de que tijolos e argamassa  

são meios:  

o fim é a dinâmica troca de 

ideias e experiências dentro 

de comunidades, redes e 

mercados de nicho.

etc.).

(+) Espaço

(-) Espaço
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A oportunidade de aumentar 

a conectividade é óbvia e 

vem ganhando espaço.

De acordo com a Comscore53, a empresa líder  

global na análise das tendências digitais,

em  

comparação a

e

a América Latina foi a região que tem tido o crescimento mais 

rápido de uso digital recentemente. O crescimento da audiência 

online da região entre março de 2012 e março de 2013 foi de

12 % 7 %
5 %
3 %
1 %

na Ásia-Pacífico...

na Europa...

nos Estados Unidos e 

Canadá.

no Oriente Médio e 

Norte da África...
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Os latino-americanos 

passam, em média,

cerca de

(dos 

quais

Isso confirma a imagem de que pessoas da  

região são altamente sociáveis

e também mostra sua disponibilidade para trocar informações e gostos com base no "boca- 

a-boca", (um traço dos nichos de mercado da Economia Laranja).

O desenvolvimento de infraestrutura (se necessária) 

deve andar de mãos dadas com as políticas que 

incentivam a alfabetização digital.

cerca de 26 horas online por mês.

10 das quais dedicadas  
a redes sociais,

acima da média global

66%
94%
no Facebook).
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5. integração 1,77%

64%

De acordo com a UNCTAD54, apenas

Menos de um terço 

dessas exportações vão 

para outros países  

da região
(mais de

enquanto menos de 3% vão para outros 

mercados em desenvolvimento).

Isso sugere a dificuldade de 

atingir a escala necessária  

para tirar sumo da  

Economia Laranja.
No mundo de hoje, o perfil do consumo de  

conteúdo é de nicho.

Graças à Internet, os mercados desafiam  

a geografia.

A região precisa se integrar e parar de ter medo da 

competição regional.

das exportações de produtos e serviços 

criativos do mundo tem origem na 

América Latina e no Caribe.

são direcionados para as economias desenvolvidas,
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Precisa-se adotar um MICO: 

Mercado
Interamericano de 
Conteúdos
Originais

É estranho, para dizer o mínimo, que a região 

tenha aberto seus mercados de ritmo mais rápido 

para pessoas de fora, do que para as de dentro.

Como apontou o então Príncipe de Gales em 1923,

novas tecnologias, 

potências emergentes,

e um ambiente

(qualquer semelhança com nossos tempos é, claro, mera coincidência)

O benefício de um mercado verdadeiramente aberto ao conteúdo da região vai além da 

cultura e dá a chance de superarmos o difícil fato de que a América Latina e o Caribe são as 

regiões menos comercialmente integradas do mundo.

"o comércio segue os filmes".
Com isso destacou a importante relação entre o intercâmbio cultural e  

o comércio em tempos de incerteza, devido a:

co-distribuição

co-investimentopolítico-econômico ruim.
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Então, para que o MICO possa de fato prosperar, ele precisa 

comer sete co-cos, ou seja, sete linhas de cooperação:

(abrir oportunidades de formação  

e fomento de artistas e criativos  

para todos da região)

(livre mobilidade para o exercício das  

artes e das profissões criativas)

(compromisso transversal com a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual e o fomento a uma cultura de 

respeito e apreço pelo trabalho criativo de quem integra 

a cadeia de valor da Economia Laranja)

(para reforçar os mecanismos que facilitem o  

investimento de recursos públicos e privados,  

reforçando os seis co-cos anteriores)

(para que a produção, a distribuição e o consumo de 

bens e serviços criativos de um país sejam tratados como 

nacionais pelos demais. Algo na linha do que é feito nos 

acordos de co-produção audiovisual, mas para todos os 

tipos de conteúdo e entre todos os países da região)

co-nutrição {
{

{

{

{

O fato de muitos talentos da região terem de ir para os Estados Unidos ou para a Europa 

para acessar os mercados nacionais e regionais não ajuda a América Latina e o Caribe em 

nada (pois as receitas e os royalties são coletados e embolsados no exterior).

co-criação

co-produção

co-distribuição

co-consumo

co-proteção

co-investimento
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6. inclusão 
"Destruímos o outro quando somos incapazes de imaginá-lo."

Carlos Fuentes

As atividades da Economia 
Laranja têm a capacidade 

comprovada de gerar ou 

regenerar o tecido social de uma 

comunidade:

desde a capacidade 
de criar identidades 
alternativas 

ao empoderamento de minorias de todos os tipos, 

como agentes de progresso econômico.

à jovens que estão 

em risco de cair  
- ou que já caíram -  
na tentação das drogas  
e da delinquência,

identidade+Empreendedorismo
Partic

ipação

Fortalecimento

Inclusão
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Também tem a capacidade de criar novos 

empregos com níveis relativamente  

baixos de investimento,

por exemplo, fornecendo o microcrédito 

para apoiar  
projetos 
comunitários  
de participação.

o Circo Ciudad (Cidade  
do Circo), em Bogotá,

e o Galpão Aplauso,  
no Rio de Janeiro.

Exemplos interessantes disso incluem
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Além disso, o 
desenvolvimento da 

Economia Laranja 
também pode ajudar a 
reduzir divisões sociais

(tão profundas  

na região),

reunindo os mais desfavorecidos e os mais privilegiados 

em torno de uma agenda comum 

(como é mostrado pelo El Sistema, na Venezuela,

Há pessoas que são motivadas 

a empregar as ferramentas da 

Economia Laranja em prol da 

integração social.

São "faróis" de 

melhores práticas que 

servem como um guia

(tudo que precisam é serem vistas e reconhecidas, para que as suas experiências 

no campo da música clássica).

possam ser compartilhadas e reproduzidas de forma mais ampla).
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7. inspiração

As 10.000 horas regem. 

Malcolm Gladwell, o au-

tor do campeão de vendas 

"Outliers: a história de su-

cesso", argumenta que o 

talento não é suficiente.  

Ter acesso aos meios e ser 

disciplinado para acumular 

10.000 horas de prática é 

essencial para se tornar um 

grande artista, engenheiro, 

atleta, etc. 

"Eu não falhei, eu só encontrei 100 maneiras de fazê-lo errado."
Benjamin Franklin

Criatividade não acontece no vácuo. Segundo alguns relatos, 

pessoas criativas precisam de 

oportunidade e incentivos para 

acumular as 10.000 horas  

de prática

necessárias para se tornar sucesso  

da noite para o dia55.

Inovação + Imaginação + Instrução + Incentivos + Indivíduo = Inspiração

Para que o indivíduo criativo se inspire,

são necessários modelos para 
desafiar e modelos  
para seguir; 

ele precisa da oportunidade de apreciar o 

trabalho de outros criativos; 

tem de examinar o passado, 

para interpretar o presente,

e sonhar o futuro. 
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Também é preciso um ambiente no qual

Comemorando 
experiências

e erros como partes  

do processo  

de aprendizagem;

não considerando um fracasso como algo além do que 

está errado; 

e reconhecendo que a auto-

expressão não deveria ser 

inibida por medo da censura.

Muitos sofrem com a falta de reconhecimento:

Artistas são conhecidos em toda a região devido 
ao Grammy Latino, no caso de músicos, ou o Oscar 
na categoria de filme estrangeiro, ocasionalmente 
concedido a um filme ou a um documentário.

se avalie a tomada 
de risco:
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Modelos como o Eurovision 
certa vez tiveram um  

equivalente Ibero-ameri-
cano no extinto Festival OTI.

Eurovisión.

Um concurso em todo o 

continente com um du-

plo objetivo: promover 

a concorrência saudável 

entre dezenas de países 

europeus e celebrar a 

diversidade e o talento 

das seus povos, com-

partilhando e promo-

vendo artistas europeus 

em níveis local, regional 

e global.

Festival OTI 

Teve 28 edições nos 29 

anos entre 1972 e 2002 

(suspendidas em 1999).

Um elemento-chave do conceito de co-nutrição 

apresentado na seção de integração é a criação de 

prêmios regionais de muita visibilidade  

em campos criativos:

e a barreira psicológica de copiar formatos bem-sucedidos precisa 

ser superada.

Embora seja uma tarefa mais adequada 

para o setor privado, a aceleração 

do processo de recuperação de uma 

posição tão atrasada provavelmente 

exigirá o recurso das parcerias 

-público-privadas (PPPs).

Iniciativas como essa precisam  
ser resgatadas
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Inspirar os criativos também requer um sistema educacional 

que se adapte mais facilmente às circunstâncias.

Sir Ken Robinson,influente escritor e 

educador britânico que se tornou popular 

no TED Talks, argumentou que os sistemas 

de ensino atual 

Portanto, é necessário considerar seriamente a alfabetização digital 

na atual onda de reformas da educação, 

reforçar a educação em ciência, tecnologia,  

engenharia e matemática

e integrar a criatividade 

das artes e do design aos 

currículos técnicos,

para que possam ser  

STEAMD por todos.57

"militam contra as forças 
criativas da curiosidade, 
da imaginação e da 
intuição."56

(STEM – Science, Technology,  

Engineering, and Mathematics)

Ted Talk: Escolas 

Matam a  

Criatividade

Conferencia TED: 

Bring on the lear-

ning revolution! 

(Traga a revolução 

do aprendizado!)
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O pré-lançamento da versão mais recente do 
simulador de construção de cidades 

Cinco empresas de 
consultoria global 

de desenvolvimento 
urbano

 competiram, testando a capacidade do jogo 

para recriar a realidade,

proporcionando a especialistas 

a oportunidade de testar e 

avaliar modelos alternativos de 

desenvolvimento.

é um bom exemplo do que se pode atingir  

no diálogo entre as disciplinas:

SimCity58:

e a equipe da revista 
Fast Company
- organizadora da atividade -
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Após o indivíduo criativo ter  

conseguido acumular 

de prática;

e adquirido conhecimento e 

experiência;

e encontrar um 
ambiente tolerante 

para suas  
novas ideias;

e estar confiante de que suas realizações serão 

comemoradas e reconhecidas;

Ele ainda precisará

– nas palavras de Ben Vewayeen, antigo CEO da British Telecom –

de uma cadeira

e de um computador.

O cão para acordá-lo.

A cadeira para sentar-se e trabalhar.

E o computador para se conectar 
com o mundo.60

10.000 horas

de um cão,
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i, O quê falta?

Começando ou não com um "i", 

certamente há outros elementos 
que precisam ser considerados ao 
tentar criar políticas públicas para o 
desenvolvimento da Economia Laranja:

questões de contexto local e especificidade cultural;

acordo sobre a definição e a classificação dos subsetores;

considerações  
especiais (sempre 
abundantes);

e, sem dúvida,

novas tecnologias.



— Marcelo Bielsa

O futebol ofensivo é 
infinito, interminável. Por 
isso é mais fácil defender 

do que criar. Correr é uma 
decisão da vontade, a 

criação requer o requisito 
indispensável do talento.
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Sir Tim Berners-Lee,

que "a Rede como [ele] previu, ainda não vimos. 

O futuro ainda é 

muito maior do que 

o passado."61 "Espremer" a contribuição econômica das artes, 

da cultura e da criatividade nos obriga a entender 

e a encontrar um equilíbrio entre:

-o novo mantra do consumo de 
"compartilhar 2.0" (possuir menos e 
compartilhar mais... muito mais)

-a experimentação acelerada com 
modelos de negócios e o uso 
alternativo das tecnologias  
digitais que levam 
à inovação rápida e radical

o pai da World Wide Web, lembra-nos 

 que a Revolução Digital  

ainda está em curso,  
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-  o compreensão de que os 
impérios da mente não são 
construídos com edifícios, mas 
com comunidades

-  e uma abordagem criativa, 
flexível e sistemática de 
políticas públicas

Este manual introduziu as seguintes ideias básicas para 

nos ajudar a compreender melhor a Economia Laranja, 

particularmente para:

-defini-la

-compreender as importantes oportunidades que ela apresenta

-medi-la usando números

-reconhecer o tamanho de sua contribuição econômica

-compreender melhor a sua dinâmica

-prever políticas para apoiar o seu desenvolvimento contínuo.

Agora é a sua vez:
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ajude-nos a criar esse movimento.
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Adote e adapte os conceitos apresentados neste manual para melhor 

compreender a natureza dos tempos que vivemos e vislumbrar ma-

neiras eficazes de aproveitar as oportunidades de que dispõem os 107 

milhões de jovens que vivem na América Latina e no Caribe.

A América Latina e o Caribe precisam se tornar pionei-

ros de práticas inovadoras, em vez de esperar que ou-

tros lhes mostrem o caminho.

Se tivéssemos que conceber a 

Economia Laranja como o Clube da 

luta, Tyler Durden diria que a primeira 

regra da Economia Laranja é:  

fale sobre a Economia Laranja.

Há um império da mente que podemos construir jun-

tos. Embora tenhamos chegado tarde às duas primei-

ras revoluções industriais, aqui está a nossa chance de 

sermos a vanguarda de uma sortuda terceira.

1º 

eles podem imaginar melhor do que a maioria dos 

adultos (migrantes digitais) as inovações que podem 

emergir da integração da tecnologia e da cultura.

Aproximadamente 10 
milhões de "nativos 

digitais" têm potencial 
para integrar a lista de 

criativos todos os anos, 

Clube da luta.

Longa-metragem estrelado por 

Edward Norton como o infe-

liz empregado de uma importan-

te montadora (o narrador), cuja 

insônia leva à criação de um álter 

ego: Tyler Durden. Interpretado por 

Brad Pitt, Durden torna-se o líder 

de um grupo de homens frustrados 

que encontram um propósito para 

suas vidas em lutas "amistosas", 

noite após noite.
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Deixe os números mostrados neste manual inspirá-lo a olhar  

para a Economia Laranja com outros olhos.

2º 

Que o valor das exportações mundiais de 

produtos e serviços é o dobro do petróleo da 

Arábia Saudita, que postos de trabalho relacionados à ex-

ploração de direitos autorais nos Estados 

Unidos são mais produtivos do que  

a média nacional,

e que a Economia Laranja mundial é maior 

do que a economia alemã (a quarta maior 

do planeta) são apenas  

indicadores de escala.

Que as metodologias de contabilização das atividades 

econômicas nacionais estão se adaptando para capturar 

melhor esses tipos de cálculos,

ou que as exportações de bens e serviços 

criativos estão crescendo quase no dobro da 

velocidade do seu equivalente militar,

e que as cadeias de valor de conteúdo relacionado 

estão se adaptando com facilidade aos modelos de 

negócios em franca mudança,

são indicadores de que algo 

estava escondido  

das nossas vistas.

Tyler Durden, sem dúvida, insistiria que a 
segunda regra da Economia Laranja é: NÃO 

fale sobre a Economia Laranja.

Alteração do Sistema de 

Contas Nacionais

O ajuste metodológico pu-

blicado em julho de 2013 

nos Estados Unidos indi-

ca uma economia 3,6% 

maior que se imaginava. 

Isso significa que 560 bil-

hões de dólares — o equi-

valente às economias da 

Colômbia e do Peru jun-

tas — não estavam sendo 

contabilizados nas estatís-

ticas oficiais.
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Reconheça o trabalho dos artistas e dos criativos,

3º 

mas não se limite a reconhecer apenas os aspectos beleza 

ou interesse no valor estético de suas obras e designs.

Reconheça, também, que seu trabalho 
representa um ofício legítimo, um 
trabalho de verdade que gera emprego, 
riqueza e oportunidades.

É um trabalho que requer 10.000 horas de prática, cuja maioria é 

acumulada durante a infância e a adolescência.

Depois de investir tantos recursos para desenvolver as habilidades que convertem o talento 

em uma fonte aparentemente inesgotável de energia, imaginação e estilo,

e de pedir a nossos jovens para colocarem tanto 

esforço e comprometimento no desenvolvimento 

de seu ofício ao longo de mais de uma década,

só nos cabe dar-lhes a oportunidade de demonstrar do 

que são capazes de fazer com seu talento.

É a terceira regra da Economia Laranja: comemorar a criação, a produção, a distribuição e 

a comercialização de conteúdo artístico e criativo como empregos de verdade.
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Reconheça os direitos dos milhões que trabalham  

na Economia Laranja:

4º 

assim como você quer que 
seus direitos de propriedade 
sejam reconhecidos;

assim como você quer que seu 

trabalho duro seja devidamente 

recompensado;

assim como você quer que o seu conhecimento e o seu 

talento lhe proporcionem a independência  

econômica que merece;

desta forma, reconheça

Existem muitas formas legítimas de acessar conteúdos criativos 

gratuitamente, sem prejudicar os direitos dos criadores. 

Compreenda e respeite os direitos de propriedade intelectual.

A quarta regra da Economia Laranja é:  
a cultura não é gratuita.

os direitos dos artistas e dos 

criativos sobre sua propriedade 

intelectual, e assim permita 

que seu trabalho árduo e 

seu conhecimento sejam 

valorizados e respeitados.
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Aproveite as oportunidades da Economia Laranja  
em seu trabalho.

5º 

Talvez você seja do setor privado e tenha se inspirado com novas ideias de negócios, ou 

talvez só agora você veja a oportunidade de desenvolver um programa de "responsabi-

lidade cultural corporativa".

ou talvez você ache que usando as ferra-

mentas apresentadas neste manual, você 

poderá realizar projetos que não teria re-

conhecido como tendo qualquer relação 

com a Economia Laranja.

Vamos rever os 7is:

A quinta regra da economia laranja é: não é só sobre o aumento do nú-
mero de empresas ou sobre a criação de melhores políticas para o desen-
volvimento da Economia Laranja, mas sobre mais integração da Economia 
Laranja nos negócios e nas políticas públicas.

Ou talvez você esteja no setor público, e está 

imaginando melhores maneiras de promo-

ver conteúdo como uma ferramenta de des-

envolvimento para o seu país, sua cidade 

ou sua comunidade;

In
spiração • Informação • Instituiç ões • Infraestrutura • Indústria • I

nte
gr

aç
ão

 •
 In

cl
us

ão
 •
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Comemorar todos os bens e serviços da América Latina  

e do Caribe como seus próprios.

6º 

Ajude a Economia Laranja  
da região a integrar-se.

Ninguém consegue fazer isso sozinho. A escala é 

necessária para aproveitar ao máximo as oportunidades 

proporcionadas pela Economia Laranja.  Isso exige que 

a região se abra para dentro, tanto ou mais do que está 

se abrindo para fora.

Para que o conteúdo agregue 

ainda mais valor às exportações 

da região para o resto do mun-

do, é essencial que a região 

maximize o comércio intrarre-

gional de seu próprio conteúdo.

Para derrubar as barreiras que limitam as oportunidades associa-

das à Economia Laranja na América Latina e no Caribe, precisa-

mos primeiro derrubar a barreira sociológica do  

protecionismo cultural.

A sexta regra da Economia Laranja é:  
Deixe o MICO comer seus sete co-cos.  
(vide páginas 186 e 187)
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Faça parte do debate sobre o futuro da Economia Laranja.

7º 

Ideias e conceitos sobre a 
Economia Laranja  
não são absolutos. 

Eles estão abertos a discussão.

Agora que você os conhece,

conte-nos o que você pensa

Compartilhe este manual com um parente, 

amigo ou colega. Você também pode emprestar a sua cópia, 

mas tenha em mente que os livros têm  

orgulho e raramente voltam quando  

passados adiante.

Afinal, a sétima regra da Economia Laranja é: a 
Economia Laranja é uma conversa,  
não uma palestra.

@BID_Idear
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Espalhe para todo mundo!
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Gratias vobis ago
Longe de tentar apresentar a verdade, toda a verdade e nada 
mais que a verdade sobre a Economia Laranja, queríamos le-
vantar um debate que consideramos importante.

Acreditamos que precisaria de uma apresentação insuspeita 
e informal para chamar a atenção para a grande quantida-
de de materiais gerados pelos acadêmicos e especialistas que 
nos precederam:

 
Agradecemos a todos eles por sua inspiração, seu 
exemplo e pela maneira como compartilharam suas 
ideias conosco.

Muitas pessoas próximas, pessoal e profissionalmente, con-
tribuíram com seus insights e conselhos de forma paciente, às 
vezes por acidente, para o desenvolvimento deste manual:
  

do formato inspirador do trabalho desenvolvido por Juan 
Henriquez do As the Future Catches You, que foi executado e 
enriquecido de maneira excelente pelo profissionalismo, pa-
ciência e talentos da equipe em .Puntoaparte Bookvertising:

Andrés Barragán, Mateo Zúñiga e Erik Naranjo

pela entrada direta de colegas e que a vida os fez amigos:

Liliana Ortiz, emprestando sua ideia sobre a pirâmide 
de informações estatísticas culturais

Gloria Cajavilca, garantindo que o anexo de proprieda-
de intelectual fosse completo e fizesse sentido
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pelo profissionalismo e o apoio da equipe do Centro Cultural do BID:

Hugo Bahamon, Debra Corrie, Maria Luisa Garabelli, Sole-
dad Guerra, Fadrique Iglesias, Gerardo Martínez-Freyssi-
nier, Anne Vena, e Elba Agusti

Os comentários construtivos da nossa colega e amiga Silvia  
Dangond de EXR.

pelo apoio, confiança e paciência do Gerente do Departamento 
de Relações Externas, Marcelo Cabrol, pelo projeto
 
pela liderança e visão do nosso Presidente Luis Alberto Moreno, 
sem as quais este livro não teria acontecido

pela generosidade do tempo, das ideias, do entusiasmo e dos 
conselhos de muitos parentes, amigos e colegas:

Ángela Carreño, Leyla Castillo, Hector Conroy, Martha Ga-
lindo, Jessica Gesund, Adriana Herrera , Margarita López, 
e Ángela Restrepo

a todos eles, por tudo:

muito obrigado, de todo coração.

Iván e Felipe
Washington, DC, Agosto de 2013
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Apêndice I
Tipos de Propriedade Intelectual e os Principais Acordos Internacionais

Os Aspectos Relacionados ao Comércio de Direitos de Propriedade Intelectual (ACDPI) em 1º 

de janeiro de 1995 (http://bit.ly/102apend) é transversal às quatro formas reconhecidas de 

propriedade intelectual:

1. Direitos autorais (http://bit.ly/101apend practical guide)

A. Direitos autorais (criadores de conteúdo exclusivos)

a. Direitos morais (atribuição e edição)

b. Direitos econômicos (uso comercial)

i.  reprodução

ii.  apresentação pública

iii.  gravações

iv.  radiodifusão

v.  tradução ou adaptação

B. Direitos Conexos (estendido a artistas, produtores e distribuidores de conteúdo)

a.  Artistas 

b.  Produtores de gravações sonoras

c.  Organismos de radio difusão

Tratados relativos aos direitos de autor:
i.  Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, de 9 de setembro 

de 1886. * Última modificação, Paris 24 de Julho de 1971 (http://bit.ly/103apend)

ii.  Convenção Internacional sobre a Proteção dos Artistas, Produtores de Fonogramas 

e Organismos de Radiodifusão. De 26 de outubro de 26 de outubro de 1961 (http://

bit.ly/104apend)

iii.  The WIPO Copyright Treaty (WCT) de 20 de Dezembro de 1996 (http://bit.

ly/105apend)

iv.  TrThe WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) de 20 de Dezembro de 

1996 (http://bit.ly/106apend)

v.  Beijing Treaty on Audiovisual Performances (adotado pela Conferência Diplomática 

sobre Performances Audiovisuais em Beijing, 24 de junho de 2012)  

(http://bit.ly/107apend)
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2. Propriedade Industrial (http://bit.ly/108apend guia prático) A Convenção de Paris para 

a Proteção de Propriedade Industrial, em 28 de setembro de 1979 (http://bit.ly/109apend) 

é transversal a quatro das seis formas de propriedade industrial. Layouts e segredos de 

mercado são cobertos somente pela ACDPI 1995.

A. Patentes = invenções + modelos de utilidade

•  Tratado de Cooperação (PCT), Washington (1970),  modificado em 1979 e 1984 

(http://bit.ly/110apend)

• Tratado de Leis das Patentes, adotado pela Conferência Diplomática em 1º de junho 

de 2000 (http://bit.ly/111apend)

B. Desenho Industrial

C. Layouts

D. Marcas

a. Sinais e slogans distintivos  

•  Acordo de Nice sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para 

o Registro de Marcas de 15 de junho de 1957, revisto em Estocolmo (1967) e em 

Genebra (1977), modificado em 1979 (http://bit.ly/ 112apend)

•  Protocolo de Madrid para o Registro Internacional de Marcas de 1989 (http://

bit.ly/114apend)

• Tratado sobre as Leis de Marcas, 1994 (http://bit.ly/115apend)

b.  Indicações geográficas e denominações de origem 

•  Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominadores de Origem e seu Registro Inter-

nacional, modificado em 28 de Setembro de 1979 (http://bit.ly/116apend)

E. Segredos comerciais

F. Concorrência desleal

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) das Nações Unidas, 29 de dezembro de 1993 

(http://bit.ly/117apend), porque dá reconhecimento para:

3.  Conhecimento tradicional (guias práticos e http://bit.ly/119apend http://bit.ly/118apend)

4. Variedade de vegetais e biodiversidade Convenção Internacional para a Proteção de 

Novas Variedades de Plantas (UPOV) 1998 (http://bit.ly/120apend)
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Apêndice II 

Metodologia e Fontes

A base da informação apresentada no capítulo 4 deste manual foi coletada a partir de um 

estudo intitulado “O Impacto das Indústrias Criativas nas Américas” (2013) -  encomenda-

do à empresa de consultoria Oxford Economics pela organização dos Estados Americanos, o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento e o British Council. Este estudo pode ser baixa-

do em http://bit.ly/CIAmericas2014 e as suas tabelas podem ser baixadas em http://bit.ly/

Americas2013CIDatabase

Fez-se dois cortes para as participações da economia e emprego utilizadas  

como referência: 

1. Primeiro: estudos sobre contribuição econômica das indústrias com base em di-

reitos autorais da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI (World 
Intellectual Property Organization - WIPO). Essa fonte foi um privilégio porque foi 

a única a oferecer uma metodologia comparável em uma grande gama de paí-

ses para a última década. Além disso, esta fonte fornece resultados mais con-

sistentemente comparáveis sobre a participação destas indústrias na economia 

e no emprego. Foram para esses países que a WIPO utilizou dados (referência de 

ano-base): Canadá (2002), Colômbia (2006), Dominica (2009), Estados  

Unidos (2011), Granada (2009), Jamaica (2005), México (2003), Panamá (2006), 

Peru (2009), São Cristóvão e Neves (2009), Sta. Lucia (2009), São Vicente e Granadi-

nas (2009), Trinidade e Tobago (2011), China (2006), e Coreia do Sul (2009).

2. Segundo: estudos complementares agrupados pelo relatório do Oxford Economics 
que também foram validados pelas Indústrias Culturais na América Latina e Caribe: 

Desafios e Oportunidades (Lanzafame et al, 2007) do BID. Para esses estudos nós 

também buscamos informação complementar. Estes foram os países para os quais 

dados complementares foram utilizados (ano para os resultados mais recentes, 

fonte): Argentina (2011, o número mais recente do INDEC), Barbados (2004, CEPAL e 
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Creative Industries Development Strategy -Report of the ERC Services Subcommit-
tee Workgroup on creative Industries), Brasil (2011, resultados do estudo da FIRJAN 

– apenas o número das principais atividades), Chile (2009, o número mais recente 

da conta satélite cultural), Equador (2001, Andres Bello – sem dados sobre empre-

go), Guatemala (2009, Ernesto Piedras – Unidade da Inteligência Competitiva), Pa-

raguai (2010, SCIPY), Uruguai (2005, Ministério da Cultura e OMPI), Venezuela (2001 

Convenção Andrés Bello- sem dados sobre emprego), Espanha (2008, INE conta 

satélite - Saint Kitts and Nevis) e o Reino Unido (2007, Annual Business Inquiry , 

Office for National Statistics).

Assumiu-se que dados para os anos diferentes a 2011 que não foram porcentagem fixa. 

Para determinar a sua contribuição para a economia de cada país, utilizou-se o núme-

ro de PIB de 2011 publicado pelo Banco Mundial, em dólares atuais.

Para o emprego utilizou-se como referência as projeções do Oxford Economics de 2011, 

sobre a força de trabalho empregada (força de trabalho total disponível  

menos o desemprego)

Para a referência das contribuições internacionais, todos os dados da UNCTAD foram cole-

tados do relatório da Oxford Economics. Para todos os países, o ano de 2011 foi usado como 

início, com exceção das seguintes (ano mais recente disponível): Cuba (2006), Domini-

ca (2010), El Salvador (2010), Honduras (2009), Jamaica (2010), Trinidade e Tobago (2010) e 

Uruguai (2009).

Para determinar os agregados das Américas tomou-se como base os 35 países indepen-

dentes do hemisfério. A intenção foi a de elevar a base de referência da economia, do em-

prego e do comércio, tanto em nível hemisférico quanto latino-americano e caribenho, 

reduzindo a participação relativa da Economia Laranja em nossos cálculos.
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Apêndice III
Classificação das Atividades da Economia Laranja - CAEL

Indústrias Culturais Convencionais (100)

Código Setor Subsetor

110 Editora

111 Livros, jornais e revistas 

112 Indústria Gráfica (impressão)

113 Edição

114 Literatura

115 Livraria

120 Audiovisual

121 Filmes

122 TV

123 Video

130 Fonográfica

131 Rádio

132 Música gravada
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Artes e Patrimônio (200)

Código Setor Subsetor

210 Artes visuais

211 Pintura

212 Escultura

213 Instalações e arte em vídeo (arte performática)

214 Arte performática

215 Fotografia

216 Moda – haute couture

220 Artes performáticas e shows públicos 

221 Teatro, dança e marionetes

222 Orquestras, ópera e zarzuela

223 Concertos

224 Circos

225 Improvisos organizados (happenings)

226 Moda - passarela

230 Turismo e Patrimônio cultural tangível e intangível 

231 Artesanatos, antiguidades,  

luteria e produtos típicos 

232 Gastronomia

233 Museus, galerias, arquivos e bibliotecas 

234 Arquitetura e restauração 

235 Parques Naturais e ecoturismo

236 Monumentos, sítios arqueológcos, 

parques históricos, etc.

237 Sabedoria tradicional,  

festivais, carnavais, etc.

240 Educação cultural e artística
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Criações funcionais, Mídia de nova geração e Software (300)

Código Setor Subsetor

310 Design

311 Interiores

312 Gráfico e ilustração

313 Joias

314 Brinquedos

315 Produtos

320 Propaganda

330 Conteúdo de software

331 Videogames

332 Outros conteúdos audiovisuais interativos 

333 Mídia de Suporte para Conteúdo digital

340 Moda - Prét-a-porter 

350 Agência de notícias e outras agências de informação

Atividades de Suporte à Criatividade (400)

Código Setor

410 Pesquisa + desenvolvimento + inovação criativos: Laranja I+D+i

420 Educação criativa

430 Desenvolvimento de habilidades técnicas

440 Governança + Direitos de Propriedade Intelectual 
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Apêndice IV
Sete temas com recomendações para os entusiastas (e que também inspiraram esse 

 manual da Economia Laranja):

1. Instrumentos internacionais
•	 MONDIACULT	1982,	o	primeiro	reconhecimento	multilateral	do	potencial	da	cultura	

para o desenvolvimento econômico (bit.ly/301apend)

•	 Convenção	sobre	a	Proteção	e	a	Promoção	da	Diversidade	das	Expressões	Culturais,	

UNESCO (bit.ly/302apend)

2. Trabalhos pioneiros na América Latina e no Caribe
•	 O	Terceiro	Lado	da	Moeda	do	Acordo	de	Andrés	Bello	(bit.ly/303apend),	lançando	o	

programa de Economia & Cultura, dos quais realizou-se o mapeamento:

•	 Colômbia	(bit.ly/304apend)

•	 Peru	(bit.ly/305apend)

•	 Chile	(bit.ly/306apend)

•	 Venezuela	(bit.ly/307apend) 

•	 Estudo	sobre	a	importância	econômica	das	indústrias	e	das	atividades	protegi-

das por direitos autorais e direitos relacionados nos países do MERCOSUL e no Chile 

OMPI (bit.ly/308apend)

•	 Quanto	vale	a	cultura	no	México?	Contribuição	Econômica	das	Indústrias	Protegidas	

por Direitos Autorais no México por Ernesto Piedras (bit.ly/309apend)

•	 IIndústrias	culturais	na	América	Latina	e	no	Caribe:	Desafios	e	Oportunidades	pelo	

Banco Interamericano de Desenvolvimento (bit.ly/310apend)

•	 Relatório	da	UNCTAD	sobre	Economia	Criativa	(2008	e	2010)	(bit.ly/311apend)

3. Contas Satélite de Cultura
•	 Argentina	(bit.ly/312apend)

•	 Brasil	(bit.ly/313apend)

•	 Colômbia	(bit.ly/314apend)

•	 Chile	(bit.ly/315apend)

•	 Uruguai,	um	vídeo	excelente	para	compreender	o	que	são	contas	satélite	 

(bit.ly/316apend)
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4. Métodos de mensuração

•	 Classificação	Internacional	Industrial	Padrão	Revisão	4	com	as	mais	importantes	mudanças	

na diferenciação dos sistemas criativos e culturais das contas nacionais (bit.ly/317apend)

•	 Guia	para	a	Determinação	da	Contribuição	econômica	das	Indústrias	com	base	em	

Direitos Autorais da OMPI (bit.ly/318apend)

•	 Guia	Metodológico	para	Produção	de	Mapeamento	Regional	de	Indústrias	Criativas	

pelo Ministério da Cultura da Colômbia e pelo British Council (vertido para o inglês 

em 2006) (bit.ly/319apend)

•	 	Marco	para	Estatísticas	Culturais	da	UNESCO	(bit.ly/320apend)

5. Trabalhos pioneiros internacionais 

•	 Camisetas	e	Ternos:	Um	Manual	para	Negócios	Criativos,	por	David	Parrish	(traduzi-

do para o espanhol em 2009) (bit.ly/321apend)

•	 Mapa	das	Indústrias	Criativas	pelo	Departamento	de	Mídia	Cultural	e	Esporte	no	

Reino Unido (DCMS) (bit.ly/322apend)

•	 O	Nascimento	da	Classe	Criativa:	E	como	ela	está	transformando	o	trabalho,	o	lazer	

e o cotidiano, por Richard Florida

•	 A	Cidade	Criativa:	Um	Manual	sobre	Inovadores	Urbanos,	por	Charles	Landry	

•	 A	Economia	Criativa:	Como	as	pessoas	ganham	dinheiro	à	partir	de	ideias,	 

por John Howkins

•	 Trabalhos	variados	de	Andy	Pratt	(inglês)	(bit.ly/323apend)

6. Trabalhos mais recentes 

•	 Criatividade	e	Prosperidade:	O	índice	de	criatividade	global,	pelo	Instituto	Martin	

Prosperity (inglês) (bit.ly/324apend)

•	 Manual	Prático	para	Mapear	Indústrias	Criativas	(bit.ly/325apend)	e	Economia	Cria-

tiva: um guia introdutório (bit.ly/326apend), pelo British Council

•	 A	Economia	da	Política	Cultural,	por	David	Throsby	(inglês)	(bit.ly/327apend)

•	 Um	Manifesto	para	a	Economia	Criativa,	por	NESTA	(bit.ly/329apend)

•	 Tecnologias	perturbadoras:	Avanços	que	transformarão	a	Vida,	os	Negócios	e	a	Eco-

nomia, pelo McKinsey Global Institute (bit.ly/330apend)
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7. Vídeos e artigos para reflexão (todo em inglês)

•	 Mudança	de	paradigma	do	Sir	Ken	Robinson	(bit.ly/331apend)

•	 Começa	a	Terceira	Revolução	Industrial,	vídeo	do	The Economist (bit.ly/332apend)

•	 Convergência	das	mídias	de	comunicação,	vídeo	do	The Economist (bit.ly/333apend)

•	 O	Futuro	Digital	da	América	Latina	2013,	apresentação	ComScore (bit.ly/334apend)

•	 O	Número	Sete	Bilhões,The Economist (bit.ly/335apend)

•	 Impressão	3D,	The	Economist (bit.ly/336apend)

•	 Relatório	do	Índice	de	Marca	País,	por	FutureBrand (bit.ly/337apend)

•	 A	Economia	Criativa	de	Los	Angeles,	relatório	por	OTIS	(bit.ly/338apend)

•	 Os	Sete	i,	por	Ivan	Duque	(bit.ly/339apend).

•	 RSAnimate Series da The Royal Society for the Encouragement of the Arts no Reino 

Unido (bit.ly/340apend)

•	 Tecnologia	Móvel	–	conectando	o	mundo	de MobileWorldLive (bit.ly/341apend)

•	 Reinventando	o	Lar:	A	Internet	das	Coisas,	vídeo	do	The Economist (bit.ly/342apend)

•	 Big	Data,	The Economist (bit.ly/343apend).
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(ODAI), consultor independente e professor universitário. Sua 
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Democrático em 2014.  Foi chefe da Divisão de Assuntos 
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anos de experiência em assuntos sobre economia e finanças 
no Ministério da Fazenda da Colômbia, e na Diretoria do BID, 
também foi Conselheiro Sênior no Departamento de Assuntos 
Políticos da ONU, consultor privado, professor universitário, 
escritor, colunista e comentarista para vários meios de 
comunicação. Autor dos livros “Maquiavel na Colômbia” (2007) 
e “Pecados dos Monastérios” (2010) como também de vários 
artigos sobre assuntos relacionados à Economia Laranja. Ivan 
estudou direito na Universidade Sergio Arboleda (Bogotá) e 
tem mestrados em Gestão de Política Pública pela Georgetown 
University (Washington, DC) e Direito Econômico pela American 
University (Washington, DC), além de ter cursado estudos sobre 
negócios e governo em Harvard University (Cambridge, MA).
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A América Latina e o Caribe se encontram num momento chave para seu desenvolvimen-

to social e econômico. Após uma década de rápido crescimento com base nos preços das 

exportações de matéria-prima, a região se depara, agora, com o desafio de consolidar a 

riqueza acumulada e o progresso que alcançaram. Para chegar nesta consolidação, a região 

tem a oportunidade de sacar o dividendo demográfico. Os Tigres Asiáticos do Sudeste e a China já o 

fizeram através da massiva absorção de milhões de agricultores em suas cidades e indústrias ma-

nufatureiras. A América Latina e o Caribe terão que ser mais criativos. Integrar os 107 milhões de jo-

vens, economicamente e socialmente, requer muita imaginação. A Economia Laranja é um manual 

para entender que é precisamente na imaginação de nossos artistas e criativos que achamos as 

maneiras mais efetivas de agarrar as oportunidades em uma era de mudança tecnológica disrupti-

va, como também de nos tornarmos uma força na economia do conhecimento.

“A Economia Laranja encapsula com nitidez e grande originalidade o poder e 
o potencial das indústrias da imaginação e da criatividade – esperamos que 

crie o impacto e a influência que merece.”

Charles Landry, autor de A Cidade Criativa:  
uma caixa de ferramentas para inovadores urbanos.

"A Economia Laranja contribui para decantar, de maneira didática, a complexa dinâmica 
econômica da cultura. Portanto, articula a base para construir um Política Cultural Integrada, 

de acordo com as particularidades fiscais, digitais e culturais." 

Ernesto Piedras, autor de ¿Quanto vale a Cultura? 
Contribução econômica das indústrias protegidas pelo Direito do Autor no México.

"Felipe Buitrago e Ivan Duque forneceram uma análise muito original e perceptiva sobre 
a criatividade e a inovação. O ponto de início é um conhecimento profundo da economia 

criativa, mas o seu grande feito é a imaginação e a habilidade com a qual descrevem como 
ela se relaciona com todo o resto e o que isso significa para todos nós. Acredito que a 

Economia Laranja irá se tornar parte dos idiomas em todos os lugares."

John Howkins, autor de A Economia Criativa: como as pessoas ganham dinheiro com ideias.
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