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Policy Briefing
CARDIFF

RESUMO
O projeto de estratégia cultura da cidade de 
Cardiff define as indústrias criativas como 
abrangendo uma “ampla gama de atividades e 
áreas, incluindo artes visuais, literatura, música, 
dança, museus, galerias, cinemas, teatros, 
bibliotecas, festivais, eventos, patrimônio, 
artesanato, design, cultura popular e de 
massas” (Cultural Cities Enquiry, 2019). Essa 
estratégia reconhece que “distinções entre 
empreendimentos ‘culturais’, ‘criativos’ e ‘digitais’ 
estão se apagando rapidamente. Artistas estão 
incorporando cada vez mais meios digitais às 
suas práticas, e na vanguarda das indústrias 
criativas isso se reflete numa ampla fluidez de 
pessoas, habilidades e tecnologias” (2020, p. 7, 
tradução livre). De acordo com essa estratégia, 
as indústrias criativas representam o setor que 
cresce mais rapidamente no país, “gerando 
empregos, fortalecendo a imagem do País de 

Gales e atraindo visitantes” (2020, p. 9, tradução 
livre).

No País de Gales, 96% das organizações 
culturais são micro-organizações criativas, com 
menos de nove trabalhadores. Há algumas 
poucas organizações grandes, tais como o Teatro 
Nacional de Gales, mas escassas instituições 
intermediárias entre essas e as pequenas. 
Muitas das organizações menores usam as 
redes das maiores, mas há uma pressão nestas 
devido à falta de organizações intermediárias, o 
que pode levar a frustrações na comunidade.

Cardiff é o maior hub de economia cultural 
em Gales, sendo a cidade que mais recebe 
investimentos. Estes são primordialmente 
focados no centro da cidade, de modo que se 
faz necessário focar Cardiff em sua totalidade 
— assim como Gales de maneira mais ampla 
— de modo a tornar a cultura mais inclusive e 
acessível.

Counting Culture é um projeto liderado por Leandro Valiati e Paul Heritage como parte da bolsa 
British Academy Newton Advanced Fellowship. Ao longo da última década, o modelo britânico de 
indústrias criativas influenciou fortemente as políticas realizadas no Brasil. Elaborou-se esta 
pesquisa para levantar questões sobre quão exitoso foi esse modelo comum em relação à mitigação 
de desigualdades em termos de distribuição de renda, gênero e etnia nos setores econômicos da 
indústria criativa desses países. O foco do processo de pesquisa foi tentar caracterizar como o 
modelo em evolução da política das indústrias criativas é visto no Reino Unido, bem como identificar 
os impactos de sua influência no Brasil. 

Como parte do projeto, oficinas foram realizadas em Glasgow, Cardiff, Londres e Manchester de 
modo a explorar as percepções a respeito da política britânica para as indústrias criativas e sua 
relevância para as atividades artísticas e culturais, em contextos variados pelo Reino Unido. Em 
cada oficina participaram acadêmicos locais, elaboradores de políticas públicas e profissionais da 
cultura, assim como jovens. 

Este relatório é baseado em uma conferência realizada no dia 27 de setembro de 2019 como parte 
do evento Política para as indústrias criativas: desafios para o século XXI, organizado por Catriona 
Noonan da Universidade de Cardiff em sua Escola de Jornalismo, Mídia e Cultura. Contribuíram 
elaboradores de política públicas s galeses, profissionais e acadêmicos da universidade. O resumo, 
as afirmações e as recomendações a seguir foram baseados em notas feitas por relatores escolhidos 
pela universidade organizadora, exceto quando citadas outras fontes.
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Resumo de dados sobre as indústrias criati vas e sobre inclusão social no mercado laboral

Taxa de crescimento do VAB (Indústrias criati vas (IC) vs. economia) (%)

Taxa de crescimento do Valor Adicionado Bruto (VAB) (%)

Mercado de trabalho – inclusão social (2018) (%)

Nota: Dados com esti mati vas econômicas do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte 
(DCMS, 2019), ajustado pelo índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido (World Bank, 
2019).

Nota: Dados para esti mati vas econômicas do DCMS (2018), ajustadas pelo CPI (World Bank).

Notas: Dados para gênero, etnia e informações socioeconômicas são do Departamento Britânico de 
Estatí sti cas Nacionais (ONS, 2019); e para pessoas com defi ciência de Full Fact (2018). 
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PRINCIPAIS QUESTÕES E DESAFIOS

Políticas culturais

Desenvolver políticas nas indústrias criativas 
requer colaboração e confiança política de modo 
a ser realmente representativa das pessoas que 
almeja servir. Para incentivar o desenvolvimento 
no setor cultural, deve-se pensar sobre e 
entender o real papel das indústrias culturais 
dentro da atmosfera política mais ampla. A 
maneira em que se dá o financiamento em 
outros setores também pode se relacionar a 
como as indústrias criativas são vistas dentro 
da política mais ampla, mas mais trabalho é 
necessário nessa área. 

Desigualdade social e acessibilidade

Há muita força nas indústrias criativas galesas, 
mas, frequentemente, são sempre as mesmas 
pessoas representadas em encontros e eventos 
durante vários anos. A indústria necessita 
de novas vozes. Existem tentativas ativas 
de diversificação, mas essas abordagens de 
perspectivas sobre como recrutar pessoas 
nas comunidades (como através de centros de 
emprego, etc.) não estão funcionando. 

Acesso ao Conselho das Artes de Gales e a seu 
apoio depende de segurança econômica e de 
outros fatores socioeconômicos. Para ampliar o 
acesso, é importante olhar o que está disponível 
ao redor e se pessoas jovens podem alcançar 
ou acessar os diferentes centros e projetos, 
já que muitos não saem de suas comunidades 
com muita frequência. Apesar de os centros 
de artes e indústrias criativas disponibilizam 
financiamento para incentivar o envolvimento 
das comunidades locais, a falta de conexão 
entre comunidades e jovens, de um lado, e os 
centros, de outro, cria barreiras para isso. As 
políticas criativas em Cardiff não estão olhando 
para soluções a longo prazo, acesso cultural, 
ou quais são as barreiras ao acesso, tais como 
falta de transporte, informação ou educação. 
Frequentemente, artistas não se sentem 
representados nessas discussões de políticas 
públicas. 

A nível global, a economia criativa é vista como 
um fenômeno urbano. Exceto no Sul, Gales é um 

país rural. No entanto, muitos projetos e tipos 
de trabalho nas indústrias criativas são focadas 
no contexto urbano e no turismo. 

Impacto social

Políticas públicas são feitas, mas não é claro qual 
evidência é usada para informar como elas são 
desenvolvidas, o que levanta questões sobre 
como políticas efetivas são criadas. Da mesma 
maneira, não se sabe bem como a política é vista 
na realidade, de modo que deveria se mudar a 
linguagem usada para incluir mais ênfase nesse 
aspecto. Levando tudo isso em conta, deveria 
haver um conjunto de indicadores de impacto 
de entendimento e implementação acessíveis. 

Financiamento

O financiamento à cultura em Gales está 
concentrado em Cardiff e em áreas mais urbanas, 
ainda que a maior parte do país seja rural. Muito 
desse financiamento é também limitado a ciclos 
curtos, diminuindo o impacto do trabalho das 
indústrias criativas, haja visto que boa parte dele 
é de prazo mais longo. Assim como em outros 
países, há uma ênfase nos impactos sociais e em 
produtos, mais do que em celebrar o processo e 
o valor intrínseco das artes. Isso se mostra uma 
dificuldade para os artistas, já que faz com que 
eles tenham que investir muito na gestão prática 
e em burocracia para conseguir financiamento 
de curto prazo, prejudicando sua capacidade de 
deixar um legado e sua imaginação. 

Acessar o financiamento é também difícil para 
muitos, visto que não há um modelo para 
editais de financiamento. Para a maioria, há 
excessivos obstáculos para a participação no 
discurso político, devido ao fato de a linguagem 
da política governamental parecer impenetrável 
por atores das indústrias criativas. 

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

Políticas culturais

A elaboração de políticas públicas culturais tem 
de ter mais participação dos setores de modo 
a ajudá-los em seu funcionamento conjunto, a 
compartilhar recursos e a tornar as indústrias 
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criati vas mais acessíveis.

Desigualdade social e acessibilidade

Há que se fazer uma análise mais ampla sobre 
o quê é mais necessário e sobre quais são as 
barreiras para mudanças signifi cati vas (uma 
refl exão mais ampla sobre o ecossistema), de 
maneira a ver como as artes podem contribuir 
para tal. O foco das políti cas culturais deve ser 
ampliado para incluir áreas rurais e pessoas com 
trajetórias diferentes para trazê-los para dentro 
do setor e ajudá-los a estar mais envolvidos nas 
tomadas de decisão. 

Impacto social

Os números e evidências concretas como 
métricas econômicas são fundamentais para 

entender a realidade do setor, mas é importante 
que dados sobre o impacto das indústrias 
criati vas venha de várias formas. PIB e métricas 
econômicas tradicionais são somente um ti po 
de métrica para informar políti cas culturais. 
Organizações artí sti cas e arti stas têm de ser 
treinados para entender como captar e analisar 
esses diferentes ti pos de dados para que possam 
ser usados para mudanças nas políti cas públicas. 

Financiamento

Documentações sobre fi nanciamento como 
editais e bolsas, bem como a orientação e os 
processos de candidatura, têm de ser mais 
acessíveis para evitar que as mesmas pessoas 
recebam sempre fi nanciamento, deixando o 
restante do setor estagnado. 


