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A pandemia e os setores
criativos e culturais no Reino
Unido e no Brasil: impactos e
medidas de auxílio
1. Introdução

independentes que não poderiam sobreviver
mais que alguns meses com as contas no
Quando a pandemia de Covid-19 e as medidas vermelho.
restritivas desorganizaram a economia mundial,
os setores mais diretamente impactados Muitos países tentaram ativamente dirimir essa
foram obviamente aqueles que dependiam da situação terrível através de medidas de auxílio
circulação de pessoas, seja como clientes, seja para mitigar a crise do setor. Entre eles estiveram
como trabalhadores. Entre eles estavam muitos o Reino Unido e o Brasil, dois dos países mais
setores criativos e culturais, particularmente duramente afetados pela pandemia. Este
aqueles baseados em atividades “ao vivo”, tais boletim, portanto, busca analisar e comparar
como artes cênicas (teatro, circo, dança, etc.), a crise vivida pelos setores criativo e cultural
música ao vivo, cinemas, galerias de arte e nesses dois países, bem como as medidas
museus. Desde o início da pandemia, sabia-se adotadas por cada governo. Visto que a situação
que essas atividades estariam entre as primeiras ainda está se desenrolando, e levando em conta
a suspender atividades e uma das últimas a que os efeitos econômicos da pandemia vão
provavelmente durar mais que ela, está fora de
retomá-las.
nosso alcance chegar a conclusões definitivas.
Ainda que o grau do impacto tenha variado Nossa meta é, ao invés disso, oferecer uma
consideravelmente entre os subsetores dentro avaliação parcial e exploratória da crise e das
do universo criativo e cultural, não restam medidas adotadas em cada país.
dúvidas de que eles representam em conjunto
um dos segmentos mais afetados da economia, Vale ressaltar que as referências e as fontes de
ao lado de turismo, esporte, vida noturna e estatísticas nas quais o presente trabalho se
outros (muitos dos quais estão conectados às baseou usaram, em alguns casos, metodologias
cadeias de valor da economia criativa). Com as diferentes para classificar os setores criativos e
medidas de distanciamento social, a maioria culturais, e que o escopo das pesquisas usadas
dos setores teve de se adaptar a modalidades também variou. Por exemplo, FGV (2020)
virtuais ou interromper completamente seu utilizou a metodologia da FIRJAN, enquanto que
trabalho. De qualquer maneira, o resultado geral Itaú Cultural (2020) e Oxford Economics (2020)
foi que o setor sofreu uma queda abrupta de usaram o modelo do Departamento de Digital,
receita, para a qual a crise econômica mais ampla Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido (DCMS).
também contribuiu, visto que ela comprimiu os Ademais, a pesquisa do OBEC-BA (Canedo e
orçamentos de famílias e indivíduos e, portanto, Paiva Neto, 2020) está desequilibrada em favor
a disponibilidade de renda para gastar em de alguns estados brasileiros que tiveram mais
representação, enquanto as pesquisas Itaú
atividades e produtos culturais e criativos.
Cultural (2020) e Lira et al. (2020) foram mais
O contexto foi particularmente desafiador para equitativamente balanceadas. Desse modo,
trabalhadores informais, sejam freelances, sejam os dados apresentados não são perfeitamente
com contratos precários, tais como de curto comparáveis, uma limitação que tentamos
prazo, de período limitado ou de trabalho casual. compensar utilizando fontes diferentes, de
Frequentemente desprovidos de recursos como maneira a oferecer um panorama geral o
seguro-desemprego,
vários
trabalhadores mais abrangente possível. Por último, setores
viram sua renda desaparecer completamente, “culturais” e “criativos” não são sinônimos
sem nenhuma perspectiva clara de voltar a exatos, ainda que as observações se apliquem,
trabalhar. Não obstante, o panorama também de maneira geral, a ambas categorias. Na maioria
é de incerteza para o setor formal: muitos dos casos, usamos cada termo de acordo com a
empregos foram perdidos, e muitas instituições referência citada.
e empresas fecharam as portas indefinidamente,
especialmente no caso daquelas menores e
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2. A crise e as medidas de auxílio no Nacionais do Reino Unido (ONS) de abril de 2020,
realizada entre trabalhadores do setor criativo
Reino Unido
No período mais recente para o qual há dados
consolidados disponíveis, o terceiro trimestre
de 2019, os setores do Departamento de
Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido
(DCMS) empregaram mais de 4,2 milhões de
pessoas — um aumento de 24% desde 2010,
enquanto o emprego em geral cresceu 11%
no mesmo período. Esse universo equivale a
cercade 12,4% da força de trabalho total, uma
proporção ligeiramente superior à verificada em
2010 (DCMS, 2020a). Como pode ser visto na
tabela abaixo, os setores que empregaram mais
pessoas fora, em ordem decrescente: indústrias
criativas, digital, sociedade civil, cultural,
esporte, telecomunicações e apostas.1
setor

Indústrias Digital
criativas

Sociedade
civil

Cultural

Esporte Telecoms

Apostas

Número de
empregos
(x1000)

2248

1656

992

761

572

164

79

% de
empregos
sobre
o total
DCMS

53%

39%

24%

18%

14%

4%

2%

Fonte: Elaboração própria com dados das
Estimativas de Emprego nos Setores DCMS,
2010 a 2019 (DCMS 2020a)
Com relação às indústrias criativas, que são
o foco deste boletim, elas cresceram 34,5%
entre 2011 e 2019, chegando a um total de
2,1 milhões de empregos (DCMS, 2020a). Essa
categoria inclui os seguintes setores: publicidade
e marketing; arquitetura; artesanato; design
e moda; audiovisual, TV, rádio e fotografia; TI,
software e serviços de computação; editorial;
museus, galerias e bibliotecas; e música, artes
cênicas e visuais. Em total elas representaram
5,8% do valor bruto adicionado (VBA) do Reino
Unido em 2018 (Oxford Economics, 2020).
A pandemia, no entanto, reverteu abruptamente
essa tendência positiva, que sendo por isso
provavelmente teria se mantido em 2020-2021.
Uma pesquisa do Escritório de Estatísticas

(excluindo trabalhadores autônomos), mostrou
que ainda que os rendimentos semanais médios
nos setores DCMS cresceram, desde 2019, mais
que o resto da economia, eles ainda estão 7,6%
abaixo da média nacional (DCMS, 2020b). As
indústrias criativas foram o setor DCMS com a
terceira maior remuneração média semanal, mas
esta teve crescimento negativo (-1,5%) já na data
de referência de 22 de abril de 2020, durante
o primeiro lockdown no Reino Unido. Segundo
esta fonte, “a Pesquisa de Impacto nos Negócios
da Covid-19 do ONS, cobrindo um período que
inclui a data 22/04/2020, estimou que mais ou
menos 65% dos empregos em negócios que não
fecharam completamente na indústria de Artes,
Entretenimento e Recreação, tiveram que ser
subsidiados pelo governo [através do esquema
chamado furlough]”.
Uma pesquisa publicada em julho pela Oxford
Economics (2020) projetou uma queda de -26%
no VBA do setor de indústrias criativas para
este ano, particularmente agudo no segundo
trimestre, e uma perda de cerca de 409 mil
empregos (entre os quais 122 mil empregos
e 289 mil trabalhadores autônomos). Numa
pesquisa de março feita por a-n (The Artists
Information Company) (2020), mais de 93%
dos 4000 respondentes foram afetados pela
pandemia, e 82% tiveram que cancelar próximos
eventos. Ao redor de 60% esperavam que sua
renda caísse à metade, e 35% esperavam que
ela se reduzisse a um quarto do que era antes.
Fisher (2020), que oferece um resumo bastante
prático da crise e das medidas adotadas no
Reino Unido, relata várias perdas de emprego
em algumas das principais instituições culturais
do país, especialmente teatros, mas ressaltando
que instituições menores estão numa situação
muito mais frágil.
Um relatório publicado em dezembro pelo
Centro de Políticas e Evidências para Indústrias
Criativas (Creative Industries Policy & Evidence
Centre) mostrou o interessante dado de que,
ainda que os setores criativos tenham perdido
110 mil trabalhadores no primeiro trimestre
de 2020, houve uma recuperação parcial nos
meses seguintes na maior parte deles. Portanto,

A divulgação de estatísticas do DMCS nota que “O total para todos os setores do DCMS não iguala a sua soma devido
a interseções entre os setores”. (Por exemplo, empregos em organizações criativas com status filantrópico podem ser
mostradas sob “sociedade civil” e, também, “setor cultural”, “indústrias criativas” e/ou “setor digital”)
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considerando os três primeiros trimestres de
2020, o número de trabalhadores nos setores
criativos não se alterou significativamente,
aparentemente contradizendo as previsões
de Oxford Economics (2020, Owen et al.,
2020). No entanto, a mesma fonte encontrou
uma redução bastante notável no número
médio de horas trabalhadas por profissionais
criativos, com um grande aumento no número
daqueles que simplesmente não trabalharam.
Assim, a estabilidade relativa no número de
trabalhadores não significa que a sua renda não
tenha se reduzido significativamente.
Outra pesquisa, publicada em novembro por
Inc Arts (2020), previu uma queda de 30% na
receita do setor criativo em 2020. Não obstante,
a intensidade da crise variou significativamente
entre os subsetores, com base nos dados de
Oxford Economics (2020), apresentados no
gráfico abaixo:
Gráfico 1: Queda de receita projetada, indústrias
criativas e sub-setores selecionados
-24%

Arquitetura

Museus, galerias e bibliotecas

-45%

Editorial

-40%

Publicidade e marketing

-44%

Design e moda

-58%

Artesanato

-53%

Teatro

-61%
-54%

Música, artes cênicas e visuais
-21%

-58%
-57%

Rádio

Pós-produção e efeitos de vídeo
Audiovisual, TV, rádio e fotografia

Fonte: Elaboração própria com dados de Oxford
Economics (2020)
As projeções foram baseadas em pesquisa
conduzida pela Federação de Indústrias Criativas
(CIF) entre 27 de março e 6 de abril de 2020 que
teve cerca de 2 mil respostas de organizações
e freelancers. Portanto, é provável que os
números consolidados sejam significativamente
diferentes, mas o panorama apresentado
corrobora a previsão óbvia de que setores como
rádio e arquitetura sofreriam menos que, por
exemplo, teatros e museus, galerias e bibliotecas
(já que os serviços deste grupo seriam quase
completamente interrompidos enquanto que
os daquele poderiam plausivelmente seguir
funcionando). De acordo com a pesquisa,
respondentes da indústria de jogos digitais, por
exemplo, não relataram fortes perdas de receita,
visto que poderiam se adaptar mais facilmente
ao trabalho remoto (Oxford Economics, 2020).
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Por outro lado, um relatório divulgado em junho
por uma associação setorial alertou que 90% de
todos os locais independentes de música ao vivo
estavam sob risco de fechar antes de setembro
(ainda não há dados disponíveis para dizer em
que medida essa previsão se materializou) (Fisher,
2020).
Essas discrepâncias setoriais agudas também
estiveram presentes na pesquisa mais recente
de Owen et al. (2020). Considerados como
ocupações, o setor de música, artes cênicas e
visuais sofreu, de longe, a maior redução no
número de trabalhadores, que caiu quase 30%
entre janeiro e setembro. Isso contrasta com outros
setores nos quais tal índice se manteve estável, ou
até mesmo aumentou (tais como audiovisual, TV,
rádio e fotografia e, sem surpresas, TI, software
e serviços de computação). Trabalhadores nos
setores de artesanato, audiovisual, TV, rádio
e fotografia, música, artes cênicas e visuais, e
design também sofreram as maiores reduções na
quantidade de horas trabalhadas.
Passando para as ações do governo britânico
para mitigar a crise do setor criativo, podemos
dividi-las em duas categorias: medidas orientadas
para a economia como um todo, que também
terminaram por beneficiar o setor criativo, e
ações voltadas especificamente para a economia
criativa e para setores específicos.
Na primeira categoria, os dois programas mais
importantes foram o Esquema de Manutenção
do Emprego na Pandemia (Coronavirus Job
Retention Scheme – CJRS), também conhecido
como o esquema de subsídio ao emprego
(furlough scheme), e o Esquema de Apoio à Renda
dos Trabalhadores Autônomos (Self-Employment
Income Support Scheme – SEISS), ambos lançados
nos primeiros meses da pandemia.
O CJRS, que quando da escrita deste relatório
seria vigente até o fim de abril de 2021, cobriu
até 80% dos salários (com um limite de £2500
por mês) de empregados formais em todos
setores (GOV.UK, 2020a). Um terço de todas
as empresas respondentes da pesquisa da CIF
(Oxford Economics, 2020) precisaram recorrer
ao esquema para manter seus empregados, de
alguns deles até todos. Os dados mostram que
uma proporção maior de empregos incluídos no
programa foi encontrada entre aqueles de menor
remuneração, uma diferença que foi ainda mais
aguda no caso dos setores DCMS. Para estes, a
diferença entre a média dos salários subsidiados
e não-subsidiados foi de 58%, acima da média
nacional de 34% (DCMS, 2020b). Se por um lado
isso sugere que os cargos de menor remuneração
foram os mais passíveis de sofrerem reduções,
também pode se interpretar que o esquema foi
particularmente importante para preservar esses
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empregos.
No entanto, essa medida não incluiu trabalhadores
autônomos, que representavam em torno de
46% de toda a força de trabalho no setor artístico
e cultural (Inc Arts, 2020). Tal lacuna deveria ser
preenchida pelo SEISS, que tinha uma abordagem
parecida à do CJRS mas adaptada à situação
dos trabalhadores autônomos: eles poderiam,
teoricamente, receber auxílios do governo em até
80% de seus rendimentos médios comprovados
antes da pandemia (GOV.UK, 2020b).
Com relação às medidas específicas ao setor
criativo/cultural, o governo anunciou em julho o
Fundo de Recuperação da Cultura (Culture Recovery
Fund – CRF), um pacote adicional de £1,57 bilhão
destinado ao setor cultural, combinando repasses
e empréstimos. Em outubro, £333 milhões
já haviam sido mandados para organizações
artísticas pelo país (excluindo aquelas que já são
financiadas pelo DCMS), incluindo £103 milhões
para organizações de patrimônio, £650 mil para
cinemas independentes e £75 mi para espaços
icônicos (GOV.UK, 2020c). A Aliança de Locais
de Música ao Vivo (Music Venue Trust, 2020)
também relatou que locais independentes —
que, como já dito, foram um dos setores mais
duramente afetados pela crise —receberam mais
de £41 milhões em repasses.
Parte do CRF foi gerida pelo Conselho das
Artes da Inglaterra (Arts Council England – ACE)
para investir em quatro programas: repasses,
financiamento reembolsável, impulso de capital
(capital kickstart) e o fundo emergencial para
locais independentes de música ao vivo. Os
repasses totalizaram até £500 milhões em fundos
a serem entregues em duas rodadas entre agosto
e setembro, e foi direcionado a organizações
culturais em apuros. Com um montante de £270
mi, o programa de financiamento reembolsável
ofereceu empréstimos mínimos de £3 milhões e
visava ajudar “organizações culturais importantes
que eram sustentáveis financeiramente antes
da Covid-19, mas que agora estão sob risco de
não conseguirem se manter até 31 de março de
2021, e que já esgotaram todas outras opções
para aumentar sua resiliência”. O programa de
impulso de capital, com £55 mi disponíveis,
buscava assistir recipientes de repasses de
capital do ACE, enquanto o fundo emergencial
para locais independentes de música ao vivo,
com £3 milhões, visava auxiliar organizações
desse tipo. Adicionalmente, o ACE lançou
o Fundo Comunidades Prósperas (Thriving
Communities Fund) para ajudar empreendimentos
de orientação social, em diferentes campos
(incluindo artes e cultura), e reabriu o programa
de Linhas de Financiamento a Projetos da Loteria
Nacional, com um orçamento de £75 mi (ACE,
2020, online).

A organização Inglaterra Histórica (Historic England
– HE) também se beneficiou do CRF, distribuindo
ao redor de £88 mi desses fundos sendo dirigidos
para patrimônio, em parceria com o Fundo de
Patrimônio da Loteria Nacional. Através dos £50
mi disponíveis através do Fundo de Estímulo ao
Patrimônio (Heritage Stimulus Fund), a HE também
esperava oferecer £34 milhões para grandes
projetos de reparo e restauração, ao redor de
£14 mi para algumas centenas de organizações
a partir de seu fundo Patrimônio sob Risco
(Heritage At Risk), a serem usados para reparos ou
investimentos que possam facilitar a reabertura,
e recursos complementares para organizações
que já contam com repasses da entidade. Por fim,
os £2 milhões do Fundo Emergencial de Reposta
à Covid-19 buscou oferecer repasses de até £25
mil para a manutenção de redes de segurança e
aliviar dificuldades de fluxo de caixa e, também,
pagamentos de até £50 mil para pesquisas
de redução de riscos ao patrimônio (Historic
England, 2020).
Indo além do escopo do apoio governamental
direto, o cineasta Sam Mendes liderou a criação
do Fundo de Artistas de Teatro para ajudar
trabalhadores formais e informais no setor,
como relatado por Fisher (2020). Sendo Netflix
o principal doador, e com o apoio do ACE, a
iniciativa levantou £4,8 milhões e distribuiu
4.631 bolsas até dezembro de 2020 (Theatre
Artists Fund, 2020).
As medidas de auxílio não tentaram evitar
totalmente as reduções de receita, que eram
praticamente inevitáveis em muitos setores, senão
permitir a sobrevivência de organizações que
seriam economicamente sustentáveis não fossem
as circunstâncias excepcionais inauguradas pela
pandemia de Covid-19. Seriam necessárias mais
pesquisas para confirmar esta hipótese, mas
é possível, por exemplo, que medidas de apoio
como o esquema de subsídios a salários foi
exitoso em evitar as perdas de emprego previstas
por Oxford Economics (2020), as quais não se
concretizaram, de acordo com a pesquisa mais
recente de Owen et al. (2020). Mesmo assim, a
ação governamental foi considerada insuficiente
por muitos. Entre os respondentes da pesquisa
feita por a-n (2020), por exemplo, somente
2% pensavam que o governo estava fazendo o
suficiente para proteger o setor.
A situação é pior entre os trabalhadores freelance:
ainda que o governo buscasse chegar a cerca
de 95% de todos trabalhadores desse tipo com
o SEISS, uma pesquisa de dezembro realizada
entre o setor de museus relata que 52% dos
respondentes não foram contemplados pelo
esquema, e que 67% tiveram que buscar fontes
de renda alternativas (Business Live, 2020,
Museum Freelance, 2020). Quando da escrita
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deste relatório, o Chanceler2 Rishi Sunak está
enfrentando fortes pressões para aumentar
a cobertura do programa, visto que se afirma
existirem até 3 milhões de trabalhadores
autônomos que não foram considerados aptos
para receber o benefício — o que representa
cerca de dois terços de todo esse universo antes
da pandemia (Freelance UK, 2020). Uma pesquisa
realizada pelo Partido Trabalhista, da oposição,
apontou que 177 mil trabalhadores criativos
podem estar nessa situação (The Guardian,
2020). Na última rodada do SEISS, o governo
inicialmente planejava reduzir pela metade a
proporção da renda média a ser coberta. No
entanto, em novembro, depois de muitas críticas,
prometeu aumentar o valor a ser oferecido e
acelerar a sua entrega (GOV.UK, 2020d).

feita pelo Itaú Cultural (2020, p. 61), havia mais
de 7 milhões de trabalhadores criativos no
Brasil em 2019, o que representa cerca de 8%
da força de trabalho. Nisso estavam incluídos
tanto trabalhadores do setor criativo (70%)
quanto trabalhadores criativos incorporados em
outros setores (30%). Depois de atingir um pico
em 2014, o número de trabalhadores criativos
primeiro diminuiu significativamente e desde
então se recuperou, ainda que sem voltar àquele
nível. Os setores mais importantes em número
de trabalhadores estão representados no gráfico
a seguir (os setores de museu e patrimônio,
e gastronomia não aparecem porque juntos
somaram menos de 0,5%);

A maioria das medidas mencionadas, não obstante,
só cobrirá os primeiros meses de 2021, deixando Gráfico 2: Força de trabalho criativa por setor
2%
muitos apreensivos sobre as perspectivas póspandemia para o setor criativo e cultural. A
maioria dos questionados pela pesquisa a-n
5%
(2020), por exemplo, relatam que todos aspectos
13%
de seu trabalho serão afetados no longo prazo,
19%
com impactos considerados extremos em relação
9%
a renda, emprego, exposições e venda. A pesquisa
realizada por Museum Freelance (2020) também
6%
apresenta um panorama pessimista: mais de
4%
um terço dos respondentes estavam buscando
5%
trabalho fora do setor cultural. Portanto, parece
que só seremos capazes de apreender a real
37%
dimensão da crise no setor criativo e cultural
britâni¬co, bem como a efetividade das medidas
de auxílio adotadas, em alguns meses.

3. A crise e as medidas de auxílio no
Brasil

Publicidade e serviços empresariais

Quando a pandemia atingiu o Brasil, o cenário
econômico já não era bom, visto que as medidas de
austeridade e as reformas adotadas desde 2015
não entregaram a estabilidade e o crescimento
econômicos prometidos. O mercado laboral
estava particularmente fragilizado, com taxas
de desemprego persistentemente acima de 10%
desde 2016. Em larga medida, isso se refletiu no
setor criativo e cultural, que também sofreu com
o desmonte dos programas e políticas culturais
nos últimos anos. Ainda assim, 2020 era visto
pelo setor como um ano promissor (FGV, 2020).

Atividades artesanais

Em 2017, o setor cultural contribuía com 3,89%
do VBA brasileiro (Machado et al., 2020). De
acordo com uma pesquisa recente e abrangente

Arquitetura
Moda
Design
Cinema, música, fotografia, rádio e TV
TI
Fonte: Adaptado de Itaú Cultural (2020, p. 68)
Uma pesquisa de 1677 empreendimentos
e trabalhadores culturais de todos estados
brasileiros, organizada pelo escritório da
UNESCO no Brasil e algumas secretarias
estaduais de cultura, oferece um panorama
informativo sobre o setor. Conforme se vê no
gráfico abaixo, somente uma pequena proporção

No Reino Unido, é equivalente ao cargo de Ministro ou Secretário de Economia.

2
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dos respondentes tinha um faturamento mensal
que poderia ser considerado alto (mais de
R$10,000), e em torno de um quinto de todos
eles tinha um faturamento de até R$999,99 (o
que equivale a um pouco menos que o salário
mínimo nacional, de R$1045,00). Ademais,
58% de todos eles tinham rendimentos de até
duas vezes o salário mínimo. Esses dados estão
diretamente relacionados à alta proporção
de microempreendedores individuais (MEIs,
42,6%) e de trabalhadores autônomos ou
informais, 55,1% (ao que podemos agregar os
16% com contratos temporários) (Lira et al.,
2020). A soma desses dois valores é consistente
com a proporção de trabalhadores autônomos
no setor cultural encontrada por Machado
et al. (2020) no último trimestre de 2019, de
73% — que é muito maior à verificada para
trabalhadores informais na força de trabalho
total no mesmo ano, de 41,6% (Agência Brasil,
2020). Considerando essa predominância de
empreendimentos com faturamento baixo a
médio e de trabalhadores autônomos, também
reconhecida por Itaú Cultural (2020), pode se
dizer que o setor estava muito vulnerável às
limitações impostas pela pandemia.

para o resto do ano. Mais de 90% tiveram
projetos suspensos ou cancelados, e 63% não
puderam manter suas atividades com as medidas
de distanciamento social, de maneira que 88% já
tiveram perda de faturamento e esperavam que
tal redução se mantivesse (ou se agravasse) ao
longo do ano. Para enfrentar essa situação, 35%
tiveram que buscar financiamento externo, dos
quais somente 4,6% do total tiveram sucesso,
enquanto 45% pensavam que seria necessário
recorrer à mesma alternativa mais para o fim do
ano.

O relatório de Machado et al. (2020), publicado
em abril, estimou que uma interrupção de três
meses de todas atividades artísticas e culturais,
excetuando aquelas consumidas no âmbito
doméstico (como via TV ou internet), geraria
uma queda de 11% no VBA do setor. No entanto,
logo ficou claro que essas atividades seriam
afetadas por um período muito mais longo, como
registrado pela pesquisa realizada pelo OBECBA (Canedo & Paiva Neto, 2020) entre março e
julho. Durante o primeiro mês da pesquisa, 72%
Gráfico 3: Faturamento dos empreendimentos
das organizações entrevistadas acreditaram que
criativos e culturais
o problema não duraria mais que quatro meses,
enquanto 87% delas pensavam, em julho, que
8%
as restrições se estenderiam até o final do ano,
9%
21%
e um terço pensava que elas ainda estariam
vigentes em 20213. FGV (2020) estima que
a produtividade do setor criativo caiu com a
pandemia a somente 44% de seu volume médio
34%
27%
em 2019, e projeta uma queda total de 32% para
2020. A queda acumulada no nível de ocupação
de trabalhadores criativos registrada na primeira
metade de 2020 foi de 12,2%, o que equivale a
Até R$ 999
870 mil empregos perdidos (Itaú Cultural, 2020).
Como se vê no diagrama abaixo, extraído do
De R$ 1 mil a R$ 2,9 mil
relatório do Itaú Cultural (2020), a perda foi muito
De R$ 3 mil a 10 mil
mais severa no caso dos trabalhadores do setor
De R$ 10 mil a 29,9 mil
cultural e, em menor grau, dos trabalhadores
criativos incorporados em setores não-criativos,
Mais de R$ 30 mil
tendo junho de 2019 como referência. Ela foi
causada principalmente pela perda de empregos
Fonte: Adaptado de Lira et al. (2020, p.5)
informais, que representam 20% da força de
trabalho criativa e da economia como um todo,
Sem surpresas, uma pesquisa feita em junho enquanto somente 3,1% dos empregos criativos
pela FGV (2020) registrou percepções bastante formais foram perdidos entre o fim de 2019 e o
pessimistas entre empreendimentos criativos meio de 2020.
Vale notar que, visto que o governo federal discordava das medidas de distanciamento, decisões foram feitas em larga
medida a nível estadual ou municipal.
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Figura 1: Trabalhadores dos setores criativos –
comparativo junho 2019–2020
6.958.484
1.866.226

-15,34%

6.266.560
1.580.038

2.466.702

-9,78%
2.225.506

2.625.556
659.959

-6,27%
-49,43%

Junho 2019

2.461.016
333.771
Junho 2020

Trabalhadores Incorporados

autônomos, que não estavam cobertos pelo
PEMER. O AE, proposto pela oposição, tratou
parcialmente dessa lacuna, oferecendo um
auxílio de R$600 mensais para trabalhadores
informais e de baixa renda, incluindo MEIs,
desempregados e donas de casa. OBEC-BA
(Canedo & Paiva Neto, 2020) afirmou que a
maioria de seus respondentes era elegível para
o benefício, uma conclusão que poderíamos
estender a todo o setor, levando em conta a
predominância de trabalhadores informais e
de baixa a média remuneração. A exceção é o
grupo de trabalhadores criativos incorporados
em outros setores, cuja renda média excede
o teto estipulado (Itaú Cultural, 2020). Até
agora, não há dados disponíveis sobre quantos
trabalhadores criativos e culturais puderam
acessar o auxílio.

Trabalhadores Apoio

A medida mais importante para o setor cultural
foi a Lei Aldir Blanc (LAB), também proposta
pela oposição e que carrega o nome de um dos
Trabalhadores Especializados - Cultura
mais importantes compositores da MPB, que
faleceu de Covid-19. Aprovada em junho, a lei
Fonte: Itaú Cultural (2020, p. 67)
liberou R$3 bilhões4 em recursos federais para
Na primeira categoria, as principais medidas ajudar o setor cultural através de um auxílio
foram o Programa Emergencial de Manutenção exclusivo para seus trabalhadores informais e de
do Emprego e da Renda (PEMER) e o Auxílio baixa renda, no mesmo valor do AE, subsídios
Emergencial (AE), além de outras menos a organizações culturais, e o financiamento
importantes como a desobrigação de alguns de projetos culturais (Brasil, 2020). Com
tributos. O primeiro foi proposto pelo governo fundos distribuídos por governos estaduais e
e buscou mitigar perdas de emprego formais, municipais, a decisão sobre a alocação desses
permitindo a suspensão de contratos e reduções fundos foi essencialmente descentralizada.
temporárias de horas de trabalho e salários e
oferecendo compensações parciais pela perda Quando da escrita desse relatório, 4.244
de renda dos trabalhadores. Em novembro, 19 municípios (76% do total do país), em todos
milhões de contratos já haviam sido incluídos no estados, registraram-se com sucesso no
programa, dos quais quase a metade foi suspensa programa, incluindo todas as capitais e cidades
(Poder360, 2020). Entre as empresas consultadas com mais de 100 mil habitantes. Mais de 3
pela pesquisa FGV (2020), 18,7% suspenderam mil deles não tinham recebido financiamento
contratos, 16,6% reduziram salários e horas à cultura nos últimos doze anos (Secretaria
de trabalho, 7,8% complementaram salários Especial da Cultura, 2020). Em mais de um terço
reduzidos com o seguro-desemprego (outra de todas UFs, os recursos liberados pela LAB
possibilidade oferecida pelo programa), e outros eram maiores que todo seu orçamento para
cultura em 2020 (Itaú Cultural, 2020). Além do
8% declararam férias coletivas.
mais, o programa inclui muito mais municípios
Conforme já mencionado, setores criativos que os 2.713 que participam do Sistema
tendem a ter altos níveis de trabalhadores Nacional de Cultura (2020) que, previsto na
Constituição, era a iniciativa cultural mais
Trabalhadores Especializados

O que, para fins de comparação com a seção anterior, equivale a aproximadamente £440 milhões.
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abrangente do Estado brasileiro. As regiões com
maior proporção de municípios cobertos foram,
em ordem decrescente, Nordeste (87%), Sudeste
(74%), Sul (74%), Norte (69%) e Centro-Oeste
(52%). Um pouco mais da metade dos fundos do
programa já foram entregues, em todos estados.

muito maior no primeiro trimestre de 2020.
Pelo menos em parte, isso provavelmente tem
a ver com o fato de o Reino Unido teve um
“intervalo” de alguns meses entre a primeira
e a segunda ondas da pandemia, enquanto as
infecções e mortes no Brasil diminuíram apenas
brevemente, e principalmente a nível regional ou
A LAB também apresenta alguns outros aspectos local. Ainda que as medidas de distanciamento
dignos de nota, além de seu tamanho e escopo. tenham sido relaxadas, por períodos maiores ou
Em primeiro lugar, a mobilização nacional menores a depender da localidade, a incerteza
do setor cultural que levou à sua aprovação, geral provavelmente atrapalhou uma possível
mesmo com a situação desafiadora vivida por recuperação.
ele desde a primeira tentativa, frustrada, em
2016, de extinguir o Ministério da Cultura (Folha Para entender a gravidade na crise no Brasil,
de S. Paulo, 2020a). Segundo, o seu foco em é preciso levar em conta a baixa remuneração
trabalhadores culturais, mais do que em projetos média no país (ao redor de um sexto da no Reino
específicos, que diferencia a lei das outras Unido), que está praticamente estagnada desde
principais políticas culturais brasileiras. Ela 2014 (Itaú Cultural, 2020, ONS, 2020), bem
poderia dar ensejo a um maior reconhecimento como a distribuição extremamente desigual
dos trabalhadores culturais como classe e como de renda no país, em que a distância entre os
a base da economia da cultura.
estratos do topo e da base é enorme —o Índice
de Gini do país é o nono mais alto do mundo
Apesar de a vigência da lei poder ser prorrogada, (World Bank, 2020). Portanto, mesmo que a
o governo federal não pretende, aparentemente, remuneração do setor criativo seja em torno de
fazê-lo. Em novembro, o Ministério do Turismo 50% mais alta que a média, enquanto que no
(ao qual atualmente está subordinada a Reino Unido ela é 7,6% mais baixa que a média,
Secretaria Especial da Cultura) declarou não ter trabalhadores naquele país estão numa situação
planos de continuar o programa ou de propor geral mais precária que os deste.
alguma iniciativa análoga para substituí-lo (Folha
de S. Paulo, 2020b). Levando em conta que o Em ambos países, a pandemia produziu uma
setor não deve se recuperar antes do final de completa reversão de expectativas para
2021, e que o auxílio emergencial está restrito os setores criativos, já que em ambos eles
a 2020, parece que o setor criativo e cultural cresceram em 2019 e esperavam manter essa
— bem como toda a economia — terão um ano tendência positiva em 2020. Considerando
duro pela frente (FGV, 2020, Valor, 2020).
os dados apresentados acima, não será uma
surpresa se for verificada uma recessão de dois
4. Discussão
dígitos para esse segmento da economia em
ambos países.
De maneira geral, a severidade da crise foi similar
no Reino Unido e no Brasil, desorganizando Com relação às medidas adotadas, os dois países
atividades criativas e culturais e suas cadeias têm similaridades e diferenças. Entre aquelas,
de valor. A maior parte das estimativas, até os dois subsídios oferecidos ao mercado laboral
agora, apontam perdas em termos de produção puderam ser utilizados por empreendimentos
e emprego nos dois países em patamares criativos e culturais que tivessem pessoal
comparáveis, e pesquisas entre atores dos empregado formalmente (ainda que a ajuda
setores criativo e cultural parecem demonstrar oferecida pelo governo brasileiro fosse mais
que a maioria dos problemas e incertezas foram limitada que a pelo britânico, que cobriu a
vivenciadas pelas forças de trabalho de ambos. maior parte dos salários). Ambos países também
lançaram esquemas de apoio a trabalhadores
Considerando os relatórios mais abrangentes autônomos. No caso do RU, os benefícios
para cada país, os de Owen et al. (2020) no foram proporcionais à remuneração média (com
Reino Unido e do Itaú Cultural (2020) no Brasil, um teto), enquanto o Brasil implementou a
parece que aquele país foi capaz de reverter distribuição de um montante fixo de pouco mais
ou ao menos evitar uma perda de empregos da metade do salário mínimo. De todo modo,
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nos dois casos a crise foi sentida com mais força
pelos autônomos.

há um número significativo de estudos sobre ela
em ambos países. É extremamente importante
que se siga estudando esses setores econômicos,
A principal diferença se dá na maneira em que visto que somente assim a sua situação pode ser
os dois governos abordaram a crise do setor monitorada de perto, identificando possíveis
criativo e cultural. O britânico adotou uma caminhos para a sua recuperação.
estratégia mais dirigida e centralizada com
o CRF, coordenada pelo DCMS e pelo ACE,
selecionando setores prioritários a serem
assistidos por programas específicos. No
Brasil, os fundos da LAB foram distribuídos por
governos locais. Em ambos casos, ofereceu-se
ajuda a indivíduos e organizações, através de
auxílios e subsídios, mas, enquanto que o CRF
teve como prioridade as organizações, podese dizer que a LAB teve os indivíduos como
principal alvo.
É possível que essa decisão, no caso do Brasil,
relacione-se ao fato de que as políticas culturais
e as instituições governamentais foram em larga
medida esvaziadas desde 2014. Isso pode ter
impedido qualquer ação centralizada por parte
do governo atual — cuja relação com o setor
cultural é, no mínimo, sabidamente conflituosa.
Portanto, não é uma surpresa que iniciativas
como o auxílio emergencial e a LAB vieram da
oposição, em contraste com o Reino Unido, onde
o governo foi relativamente mais proativo na
proposição de medidas de resposta à crise. Com
relação ao nível de dispêndio, o CRF foi maior
que a LAB tanto em termos absolutos como
relativos, chegando a 0,07% do PIB britânico,
enquanto que esta implicou um gasto de 0,04%
do PIB brasileiro (Statista, 2020, IBGE, 2020).
Em síntese, a pandemia de Covid-19 é
provavelmente o desafio mais severo que
os setores criativos e culturais pelo mundo
já enfrentaram. De maneira geral, os dados
disponibilizados até agora confirmaram os
temores iniciais de que uma grave crise estava a
caminho. Entretanto, os próximos meses vão ser
fundamentais para avaliar a real profundidade
da crise e a efetividade das medidas adotadas.
Com relação a estas, os dados ainda são
insuficientes para quantificar seu impacto, mas
é bastante provável que elas foram importantes,
senão cruciais, para mitigar perdas de emprego
e para garantir uma renda mínima àqueles
trabalhadores que tiveram que interromper suas
atividades. Por último, vale reconhecer que,
apesar de a crise ainda estar se desenrolando, já
12
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