


NoVAS oPorTuNiDADES DE ATuAção 
PArA ECoNomiSTAS AComPANhAm 
TENDêNCiAS gLoBAiS   Natália Kenupp

Na era da tecnologia e inte-
ratividade, novos campos 
da economia têm surgido 

para estudar e acompanhar e estu-
dar as mudanças de comportamento 
globais. Com isso, abrem-se novos 
campos de atuação para os econo-
mistas no mercado de trabalho, tais 
como economia criativa, economia 
compartilhada e economia compor-
tamental.

Mercado 
de Trabalho

ECoNomiA 
CriATiVA

A economia criativa está relacio-
nada a atividades, produtos e ser-
viços desenvolvidos a partir do co-
nhecimento, da criatividade ou do 
capital intelectual, com o objetivo 
de gerar trabalho e renda. Esse seg-
mento da economia está focado no 
potencial individual ou de um grupo 
de pessoas para produzir bens e ser-
viços criativos. Segundo as Nações 
Unidas, as atividades estão baseadas 
no conhecimento e produzem bens 

tangíveis e intangíveis, intelectuais 
e artísticos, com conteúdo criativo e 
valor econômico. 

A professora Cláudia Sousa Lei-
tão, da Universidade Estadual do 
Ceará, foi responsável pela criação 
da secretaria de Economia Criati-
va do Ministério da Cultura, sendo 
sua primeira gestora, no período de 
2011 a 2013. Ela argumenta que os 
bens da economia criativa produzem 
demanda pelo simples fato de existi-
rem. “Se vou ao cinema, tenho von-
tade de ir mais ao cinema. Se tenho 
artesanato e ele me diz alguma coisa, 
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do conflito, ao contrário, buscando 
inteirações que gerem confiança mú-
tua.

E aqui chegamos às novas men-
talidades dos que fazem a ciência 
econômica no período atual. Se há 
pouco havia uma grande guarda 
chuva ideológico, que nos punha a 
perguntar sobre a filiação política de 
nossas análises, se de direita ou de 
esquerda, se Keynesiano ou neoclás-
sico, isto não está mais no horizonte 

das novas gerações. A questão agora, 
tal qual o cientista natural, é apenas 
saber se soluciona um problema ou 
não e, com efeito, se dará ou não em-
prego e reconhecimento a este ino-
vador das ciências. Uma agenda que, 
como ressaltamos no início, caminha 
cada vez mais próxima a temas de 
sensibilidade social. 

Se ainda há incerteza se este é o 
melhor rumo, o mais sensato é então 
pensarmos o modelo geral de ciên-

cia. O paradigma mais amplamen-
te aceito é que uma teoria é boa se 
pode ser posta em dúvida, ser rejei-
tada. Neste espírito, não há propo-
sições universais e eternas. Num tal 
ambiente, o mais sensato ao profis-
sional é trazer solução a problemas 
pontuais de sua esfera. Não significa 
um maior egoísmo, sobretudo se as 
dimensões sociais (ou contratuais) 
forem mais decisivas do que nas 
análises passadas.



sentimento de pertença, tenho inte-
resse em adquirir outro. Os setores 
criativos apresentam uma lógica di-
ferente de oferta e demanda. A Eco-
nomia criativa funciona na lógica da 
abundância, quanto mais se produz 
mais se deseja, mais o imaginário se 
prolifera”, explica. Segundo a pro-
fessora, no contexto da sociedade 
do século 21, o conhecimento e as 
tecnologias ganham um lugar cada 
vez mais importante, transformando 
o sistema econômico e as dinâmicas 
econômicas.

A Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 
mapeou, em 2008, os dados refe-
rentes à indústria criativa no Brasil, 
consultando dados, postos de traba-
lho, remuneração e grau de escola-
ridade média das profissões criativas 
brasileiras. A segunda edição do do-
cumento Mapeamento da Indústria 
Criativa no Brasil foi lançada em 
2014 e mostra a evolução do seg-
mento.

Os setores criativos 
contribuem para a 

geração de mais de R$ 
126 bilhões ao ano, o 
equivalente a 2,6% do 

PIB brasileiro.

Segundo a publicação, o PIB da 
Indústria Criativa cresceu 69,8% de 
2004 a 2013 e o número de profissio-
nais criativos empregados formal-
mente aumentou em 90%, chegando 
a quase 900 mil em 2013. A Firjan 
informa que os setores criativos con-
tribuem para a geração de mais de 
R$ 126 bilhões ao ano, o equivalente 
a 2,6% do PIB brasileiro. Os princi-
pais segmentos são arquitetura, au-
diovisual, editorial, mídias digitais, 
moda e tecnologia da informação 
e comunicação (TIC). O programa 
Indústria Criativa, criado em 2013, 
contribui para fomentar e impulsio-
nar atividades criativas no estado do 
Rio de Janeiro. Para Cláudia Leitão, 
a pesquisa mistura realidades muito 
diferentes. “Se imaginar a economia 
criativa voltada só para grandes in-
dústrias, estarei esquecendo milha-
res de brasileiros que são periféricos, 
que não têm formação, linha de cré-
dito, conhecimento, assessoria para 
negócios, apoio, isenção tributária. 
São pessoas que fazem o que fazem 

de forma heroica, e sustentam famí-
lias”, argumenta. 

Para a professora, falta compre-
ensão do que significa a economia 
criativa no Brasil e é preciso mostrar 
sua importância para empresários, 
universidades, estados e municípios, 
para pensar a economia no território, 
com a compreensão da vocação de 
cada cidade, dos empreendimentos, 
dos setores criativos. “O economista 
pode auxiliar com informações so-
bre como conseguir recursos, micro-
créditos orientados, facilidades em 
termos de crédito bancário, fundo de 
garantia, investidores, crowfunding, 
startups em novos negócios voltados 
a tecnologia, softwares e aplicativos, 
envolvendo áreas importantes e es-
tratégicas para o País. É um mundo 
imenso que continua mal explora-
do, mal conhecido. O potencial e as 
oportunidades são enormes!”, enfa-
tiza.

ECoNomiA 
ComPorTAmENTAL 

A área ainda é pouco difundida 
no Brasil, mas já é amplamente re-
conhecida em países como os Esta-
dos Unidos, Inglaterra e Austrália. O 
economista Carlos Mauro, fundador 
da CLOO - Behavioral Insights Unit, 

e, também, fundador do Behaviour, 
Economics and Organizations Labo-
ratory (BEO Lab) e professor do De-
partamento de Economia da Univer-
sidade Católica do Porto – Portugal, 
explica que a economia comporta-
mental consiste em estudar o proces-
so de tomada de decisão individual 
na sociedade. “Para isso, utilizamos 
métodos que vem da Psicologia So-
cial Experimental para testar hipó-
teses e descobrir como, de fato, nós 
decidimos”, revela.  

As empresas sejam públicas ou 
privadas, podem se beneficiar desse 
conhecimento sempre que tiverem 
a necessidade de alterar comporta-
mentos de consumidores ou cola-
boradores. “Chamamos de nudge 
a aplicação do conhecimento em 
economia comportamental, e ele 
funciona como um “empurrão” que 
ajuda as pessoas a se comportarem 
de maneira positiva. A ideia central 
é produzir o melhor comportamento 
possível, sempre com benefícios co-
letivos”, descreve. 

Para Carlos Mauro, as empresas 
que se valem da economia compor-
tamental podem ter benefícios mais 
específicos nas áreas de Marketing 
e Recursos Humanos. De forma ge-
ral, se interessam o setor financeiro, 
empresas de varejo e também o se-
tor público, visto que grande parte 
das políticas públicas depende do 
comportamento humano. “Outra 
segmento muito interessante é de 
doações. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, movimenta 2% PIB, por-

tanto é uma atividade bastante rele-
vante e que se utiliza muito da eco-
nomia comportamental”.  

O economista acredita que, ape-
sar de ainda estar em uma fase ini-
cial no Brasil e no mundo, é uma 
área promissora para os economistas 
com oportunidades internacionais. 
“Alguns organismos internacionais, 
como por exemplo, o Banco Mun-
dial ou OCDE contratam pessoas 
com interesse na economia com-
portamental. Algumas consultoras 
internacionais também têm interesse 
nessa área; portanto, para quem tem 
interesse em trabalhar fora do Bra-
sil, a aposta na economia comporta-
mental é bastante produtiva. Essas 
oportunidades de trabalho ainda não 
existem em grande quantidade mas 
acredito que em 2 ou 3 anos vão 
existir”, observa.  

A recomendação para quem se in-
teressa em trabalhar na área é pro-
curar cursos que complementem a 

A recomendação para 
quem se interessa 

em trabalhar na área 
é procurar cursos 

que complementem a 
formação em Economia.

formação em Economia, principal-
mente aqueles ligados ao programa 
de pesquisa sobre Julgamentos e To-
mada de Decisão (Judgment and De-
cision Making). “O economista deve 
procurar formação adicional. Como 
economista de formação clássica não 
vai conseguir ser um bom economis-
ta comportamental. Acredito que da-
qui a alguns anos vão existir especia-
lizações no Brasil, mestrados e mais 
cursos de economia comportamen-
tal, mas ainda são poucos. Se tiver 
oportunidade de ir para fora do Bra-
sil, claramente terá muitas opções, 
especificamente nos Estados Unidos 
e Reino Unido, com muitos cursos 
interessantes nessa área”, conclui. 
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