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Resumo 

 

O surgimento do termo indústria criativa, na década de 1990, suscita discussões nos 

âmbitos acadêmico e econômico e instiga novas reflexões sobre a indústria cultural. A 

fim de contribuir com os debates teóricos acerca dessa temática, o artigo tem como 

objetivo estabelecer uma relação entre os conceitos de indústria cultural e de indústria 

criativa, considerando, para isso, os contextos sociais e históricos nos quais ambos 

emergiram. Para isso, o artigo realiza uma pesquisa bibliográfica, na qual consulta 

autores como Adorno e Horkheimer (1985), Bendassolli (et al., 2009), Bolaño (2003), 

Bolaño; Lopes; Santos (2016), Lopes (2006), Martino (2009) e Marcondes Filho (2009). 

Por fim, entende que as principais mudanças entre as indústrias cultural e criativa 

ocorreram, também, pelas alterações nos contextos em que estão inseridas. 
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Introdução 

 

Atualmente, existem diferentes interpretações de cultura enquanto indústria. A 

mais conhecida refere-se ao conceito de indústria cultural, termo citado em 1947 por 

Horkheimer e Adorno (1985) para mencionarem à transformação da cultura em 

mercadoria. Essa definição passa, ao longo dos anos, por reformulações e hoje recebe 

outras abordagens teóricas. Dentre elas, aquela que a entende como um subgrupo das 

indústrias criativas, recorte que nos interessa para esta pesquisa. A expressão indústrias 

criativas é mais recente, utilizada pela primeira vez na Austrália, no ano de 1994, no 

lançamento do relatório Nação Criativa (UNCTAD, 2012). Essas indústrias, como o 

próprio nome sugere, têm como insumo básico a criatividade, ao passo que indústrias 
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culturais, na visão frankfurtiana, possuem um desinteresse ao novo e à reflexão 

(MARTINO, 2009). Todavia, em abordagens mais atuais, a indústria cultural possui 

foco na promoção de experiências com potencial de comercialização, enquadrando-se 

como um subsetor da indústria criativa (LOPES, 2006). 

Embora a indústria criativa tenha origem no conceito de indústria cultural, hoje 

esse entendimento inverte-se, principalmente quando focamos em abordagens teóricas 

advindas dos pesquisadores das indústrias criativas. Nessa compreensão, as indústrias 

culturais representam um subsetor das indústrias criativas e esse processo estabelece 

muitas dúvidas quanto à diferenciação dos dois termos. 

Com base nesse cenário, o presente artigo lança mão do seguinte 

questionamento: quais as possíveis relações que se pode estabelecer entre os conceitos 

de indústria cultural e de indústria criativa? A fim de dar conta desse questionamento, 

objetivamos estabelecer uma relação entre os conceitos de indústria cultural e indústria 

criativa, considerando, para isso, os contextos sociais e históricos nos quais ambos 

emergiram. 

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico e, 

para organizar os conceitos e subsidiar uma linha contextual, estruturamos o artigo, na 

primeira parte, com a apresentação do conceito de indústria cultural, a partir do 

entendimento desenvolvido pela Escola de Frankfurt e por autores da atualidade como 

Bolaño (2003), Bolaño; Lopes; Santos (2016) e Lopes (2006). Na segunda parte, 

abordamos o termo indústria criativa para, em um terceiro momento, estabelecermos 

uma relação entre os conceitos e as mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, 

que apontam para a intensificação e ressignificação dos produtos e serviços. 

 

1 Indústria cultural 

 

Indústria cultural é uma expressão da chamada Teoria Crítica da sociedade, 

desenvolvida pela Escola de Frankfurt. É válido ressaltarmos que a expressão foi citada 

pela primeira vez em 1947, na obra Dialética do esclarecimento, de Adorno e 

Horkheimer (1985) e, portanto, ganhou evoluções teóricas ao longo dos períodos 

históricos. O termo refere-se, em sua primeira aparição, aos estudos dos efeitos da 

massificação e mercantilização da produção de bens culturais. 

O princípio do conceito de indústria cultural, portanto, é o resultado de uma 

elaboração teórica sobre as relações entre a cultura e a Modernidade, período histórico 
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que se inicia no século XVIII e que prometia ao indivíduo a liberdade. A Modernidade 

encontraria seu equilíbrio no contraponto entre a arte e a técnica, mas os meios de 

comunicação provocaram uma grande ruptura no cenário cultural. Dessa forma, a 

cultura, transformada pela tecnologia, poderia chegar a todos os lugares (MARTINO, 

2009). Nesse sentido, conforme Bolaño; Lopes e Santos (2016, p. 14), o papel da 

indústria cultural passa a ser o de mediador entre o sistema (os estados e o capital) e o 

público. Sendo assim, surge uma visão mais ampla do que a imposta pela Escola de 

Frankfurt. Quanto à formação, Bolaño (2003, p. 86) destaca: 

 

A Indústria Cultural é uma formação particular sujeita a duas condições de 

funcionalidade em relação ao conjunto do sistema, definidas ambas ao longo da 

trajetória teórica que nos leva da análise da forma a das funções. Enquanto 

formação particular, a Indústria Cultural só existe no interior de um sistema e 

frente a outras formações que a precedem logicamente, determinando as duas 

funções que ela deve cumprir num determinado período histórico (Capitalismo 

Monopolista). Mas em cada caso específico de estruturação de uma Indústria 

Cultural nacional, ou na articulação entre as diferentes indústrias culturais em 

diferentes espaços geográficos, cada uma dessas funções poderá ou não estar 

sendo cumprida e, em caso positivo, as formas em que isso se dá são bastante 

variadas. 

 

 

Embora haja heranças críticas sobre o termo indústria cultural, os autores 

Bolaño; Lopes e Santos (2016) ressaltam que, na Academia, o conceito é visto como o 

modo de fazer cultura a partir da lógica industrial, através da produção e 

comercialização de conteúdos baseados na massificação. “Nesse sentido, as 

necessidades de infraestrutura e operacionais do setor imporiam importantes barreiras à 

entrada, tornando-o propício à formação de oligopólios” (BOLAÑO; LOPES; 

SANTOS, 2016, p. 14).  

Na perspectiva da Escola de Frankfurt, a indústria cultural possui algumas 

características específicas, das quais cabe destacar a tentativa de absorver a oposição às 

obras estéticas, tendência a produções-padrão e desinteresse ao novo e à reflexão 

(MARCONDES FILHO, 2009). Características anteriormente elencadas por Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 113), ao afirmarem que “a cultura contemporânea confere a tudo 

um ar de semelhança”. 

Nessa ideia, sendo a indústria cultural um instrumento resultante da 

padronização do comportamento e da subjugação da individualidade, gera produtos e 

serviços a partir da necessidade imposta pelos consumidores, sempre visando o lucro a 
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partir da fabricação em série. Segundo Martino (2009), na indústria cultural, o lucro 

orienta a produção através da predominância da produção coletiva sobre a lógica de 

criação individual.  

Dessa forma, “a indústria cultural prefere a eficácia que determina o consumo 

por meio da repetição de ideias que geram o lucro, excluindo tudo o que é novo, ou seja, 

o que não garante o lucro, o que significaria risco inútil” (ARAÚJO, 2008, p. 78). Em 

outras palavras, as mercadorias da indústria cultural são pensadas a partir do lucro de 

sua produção, e não pelo seu próprio conteúdo. 

A inovação de produtos e serviços, nesse raciocínio, precisaria de um lugar fora 

da indústria cultural para atuar. Os mecanismos de apropriação da indústria cultural 

agem no sentido de adaptar elementos culturais em nome do sucesso imediato, o que se 

afastaria das características da inovação. 

Ainda nessa acepção, Polistchuk e Trinta (2003) apontam que a indústria cultural 

refere-se ao mercado de massas de estandardização, ao passo que impõe estereótipos ao 

público e reapresenta produtos que, na verdade, obedecem a uma lógica de igualdade 

entre si. 

Essas influências iniciais da conceituação da indústria cultural, principalmente 

das definições levantadas por Adorno e Horkheimer, revelam-se como um debate 

relevante no que tange à massificação cultural na contemporaneidade, vez que os 

interesses mercadológicos ainda influenciam as escolhas dos indivíduos. Nesse sentido, 

mesmo levantando tópicos críticos em relação ao poder exercido pela indústria cultural, 

Adorno e Horkheimer veem possibilidades da formação de uma cultura ligada à 

formação humana, ou seja, a partir de um processo educativo que promova a 

autorreflexão crítica. 

Alinhadas às novas noções do termo, as instituições sociais vinculadas à 

produção e à distribuição de bens simbólicos seriam indústria cultural, ocupando a 

função de “produtores de experiências comercializáveis e a cooptação de uma „nova 

elite‟ dotada de saber, criatividade, sensibilidade artística, expertise profissional e faro 

comercial capazes de criar os ativos inatingíveis tão caros ao mercado” (LOPES, 2006, 

p. 102-103). Essas poderiam ser exemplificadas pelos próprios jornais e agências de 

publicidade. 

Segundo Bolaño (2003, p. 87), “a Indústria Cultural desenvolvida, como a 

conhecemos hoje, por exemplo, é algo tão recente que é possível perguntar se ela de 
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fato prevalecerá no futuro”. De acordo com o autor (p. 87), “o sistema não apenas 

convive com formas e instituições pré-capitalistas, num processo de dupla adaptação, 

como também provoca, no seu processo histórico, o surgimento de culturas de 

resistência das quais se vale a própria Indústria Cultural”. 

Outro conceito da contemporaneidade entende as indústrias culturais como um 

subconjunto das indústrias criativas. Sua definição, portanto, é muito fluída, sendo 

compreendida pela Organização das Nações Unidas (ONU) (RELATÓRIO, 2012, p. 5) 

como atividades que combinam a criação, a produção e a comercialização de conteúdos 

de natureza intangível e cultural. Sendo assim, ela possui uma dupla ação, atuando no 

setor cultural e econômico. 

O processo de transformação desse termo evoluiu junto ao mercado. Adentram a 

esse conceito, na atualidade, características como a diversidade, a customização e a 

multiplicidade da oferta, a fim de potencializar a reprodução própria da indústria 

cultural. Isso ocorre, pois o que passa a ser levado em consideração “é a „experiência 

proporcionada‟ pelo trabalho intelectual e não os produtos que, diga-se de passagem, 

são imediatamente descartados” (LOPES, 2006, p. 105). 

Nessa concepção, a ideia de paralisia da criatividade por parte da indústria 

cultural se fixou nos conceitos anteriores do termo, sendo hoje a criatividade 

subordinada “à inovação e à lógica dos direitos de propriedade intelectual”, o que 

provoca tanto “sua circunscrição a determinados arranjos institucionais, facilitadores 

dos processos de inovação, quanto seu direcionamento às demandas mercadológicas” 

(BOLAÑO; LOPES; SANTOS, 2016, p. 15). 

 As características supracitadas realizam um breve cenário da indústria cultural, 

as quais são de fundamental importância para compreendermos o surgimento do 

fenômeno da indústria criativa, o qual discutimos em tópico subsequente. 

 

2 Indústria criativa 

 

De acordo com o Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (Unctad) (2012), o surgimento do termo indústrias criativas ocorreu 

na década de 1990, na Austrália, com o lançamento do relatório Nação Criativa, porém, 

foi na Inglaterra que recebeu maior destaque, a partir de 1997. Nesse ano, foi realizada 

uma Força Tarefa das Indústrias Criativas por legisladores do Departamento de Cultura, 
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Mídia e Esporte do Reino Unido. Desde então, o termo recebeu diferentes definições 

(UNCTAD, 2012). 

Bendassolli (2008 apud DÁRIO; CARVALHO, 2013, p. 3) acredita que o 

surgimento das indústrias criativas deve-se “a uma transformação de valores sociais e 

culturais promovida pela emergência da sociedade da informação e a transição para 

valores pós-materialistas, ou bens-simbólicos”, o que o autor denominou de virada 

cultural. Ou seja, é o reflexo de uma mudança social, que integra a “terceira revolução 

industrial”, a qual afeta a organização da sociedade e dos sistemas produtivos. 

Para Bolaño; Lopes e Santos (2016, p. 14), as indústrias criativas são “mais 

afeitas às transformações tecnológicas tardias e às mudanças observadas nas esferas 

produtivas e de consumo”. Além disso, de acordo com os autores (p. 14), essas 

indústrias possuem maior abrangência, “já que albergariam as várias atividades que têm 

sua origem na criatividade, nas competências e no talento individual, mas, argumentam 

seus defensores, seriam mais inclusivas, uma vez que seu desenvolvimento está baseado 

em insumos pessoais e inesgotáveis”. 

Os conceitos para as indústrias criativas são muitos e variam conforme o 

contexto histórico e o país. Neste trabalho, apresentamos os principais deles. Segundo o 

Relatório da Unctad (2012, p. 8), as indústrias criativas podem ser entendidas como 

“ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam 

criatividade e capital intelectual como insumos primários”. Nesse sentido, também estão 

incluídas as atividades baseadas no conhecimento que geram, além de receita de vendas, 

direitos de propriedade intelectual. 

Dessa forma, entendemos ser necessária a definição da criatividade e da 

propriedade intelectual. Conforme o Relatório da Unctad (2012, p. 3), a criatividade 

pode ser considerada “um processo social mensurável” e envolve várias dimensões, 

onde cada uma delas apresenta características próprias: 

 

A criatividade artística envolve a imaginação e a capacidade de gerar ideias 

originais e novas maneiras de interpretar o mundo, expressas em texto, som e 

imagem; a criatividade científica envolve curiosidade e disposição para 

experimentar e fazer novas conexões ao solucionar problemas; e a criatividade 

econômica é um processo dinâmico que leva à inovação em tecnologia, práticas 

de negócio, marketing, etc., sendo intensamente relacionada à aquisição de 

vantagem competitiva na economia. 
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Quanto aos regimes de propriedade intelectual, vale mencionarmos que são 

“direitos protegidos por lei que resultam da atividade intelectual nas áreas industrial, 

científica, literária e artística”. Tem como finalidade proteger criadores de produtos ou 

processos intelectuais, “permitindo-lhes certos direitos de duração limitada para 

controlar a utilização dessas produções. Esses direitos não se aplicam ao objeto físico ao 

qual a criação pode ser incorporada, mas sim para a criação intelectual em si” 

(RELATÓRIO, 2012, p. 170). Trata-se, portanto, de reconhecimento e proteção legal de 

conteúdos intelectualmente desenvolvidos por profissionais pertencentes às classes 

criativas. 

Nesse entendimento, o produto da criação intelectual é um bem econômico e um 

bem jurídico valorado pela proteção legal. O referido está disposto em diversos 

dispositivos da legislação brasileira, partindo dos incisos XXVII, XXVIII e XXIX da 

Constituição Federal de 1988 e a exemplo das Leis nº 9.610, de 1998, e nº 9.279, de 

1996, que tratam, respectivamente, dos direitos autorais e da propriedade industrial. 

Expressas as definições sobre os insumos primários (criatividade e propriedade 

intelectual) das indústrias criativas, tratamos da relação dos grupos que as compõem. De 

acordo com a Unctad (RELATÓRIO, 2012), as indústrias criativas estão divididas em 

quatro grandes grupos denominados patrimônio, artes, mídias e criações funcionais, os 

quais são subdivididos em outros nove, respectivamente: expressões culturais 

tradicionais, locais culturais; artes visuais, artes cênicas; editoras e mídias impressas, 

audiovisuais; design, novas mídias e serviços criativos. 

Apesar de utilizar-se de conceito semelhante, Caves (2000 apud HANSON, 

2012, p. 223) limita as indústrias criativas às atividades ligadas às artes e à mídia, tais 

como “cinema e vídeo, fotografia, música, artes cênicas, artes visuais, mercado de artes 

e antiguidades, rádio e televisão, artes e entretenimento, artesanato, editoras e 

editoração, publicidade”. A definição de Howkins (2001 apud HANSON, 2012, p. 223) 

é mais abrangente e inclui, além dos setores citados por Caves, as indústrias do 

copyright, as patentes, as marcas registradas e o design. 

Entendemos que a exposição das principais definições de indústrias criativas é 

necessária para compreender e elucidar a problemática deste trabalho, porém, os 

enfoques são muitos. Sendo assim, optamos por destacar um ponto em comum a todas 

as pesquisas realizadas até o momento, que é a presença da criatividade nos processos 

de criação, produção e distribuição. 
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Mesmo a criatividade sendo a característica mais relevante das indústrias 

criativas, não é a única. Bendassolli (et al., 2009) dividem as características das 

indústrias criativas em três grandes blocos: forma de produção, características do 

produto e características do consumo. Cada grande bloco apresenta características 

próprias. Quanto à forma de produção, podemos apontar novamente a criatividade, 

seguida pela valorização da arte pela arte, pelo uso intensivo das novas tecnologias e 

pelo uso extensivo de equipes polivalentes. Em relação às características do produto, 

Bendassolli (et al., 2009) citam a variedade infinita, a diferenciação vertical e a 

perenidade. Por fim, os autores identificam as características do consumo, que são o 

consumo de artefatos de cultura, a reconstrução mercadológica do consumidor e a 

instabilidade da demanda. 

Para ampliar a discussão referente a esses e outros aspectos das indústrias 

criativas, associamo-nos, no próximo tópico, ao conceito de indústria cultural, a fim de 

estabelecermos relações conceituais e apresentarmos os principais pontos divergentes e 

convergentes entre os dois termos. 

 

3 Indústria cultural e indústria criativa: divergências e convergências 

 

 As expressões indústria cultural e indústria criativa convergem e destoam em 

muitos pontos. Enquanto a primeira, na acepção frankfurtiana, gera produtos que 

tendem a paralisar a imaginação e a espontaneidade (POLISTCHUK; TRINTA, 2003), 

a segunda utiliza a criatividade como o insumo principal de produção (RELATÓRIO, 

2012, p. 8). Isso não significa dizer que a indústria cultural não utilizava a criatividade 

em seus processos, mas sim que priorizava o lucro.  

Com o predomínio da criatividade, as indústrias criativas tendem a gerar 

produtos ou processos que levem à inovação tecnológica, diferentemente dessa 

abordagem de indústria cultural, onde o processo de inovação não é priorizado a fim de 

atender às demandas mercadológicas. Apesar disso, Lopes (2006), acredita que a 

indústria cultural ocupa a função de produtora de “experiências comercializáveis”, além 

de agregar uma „nova elite‟ com características voltadas à sensibilidade artística, 

experiência profissional e instinto comercial “capazes de criar os ativos inatingíveis tão 

caros ao mercado” (LOPES, 2006, p. 102-103), diferente da visão conservadora do 

modelo frankfurtiano. 
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        Nesse entendimento, a indústria cultural, antes protagonista da lógica do 

consumo industrial, passa a ser uma das possibilidades apresentadas pela indústria 

criativa, o que resulta em uma não restrição ao método de produção em escala industrial 

de ambas, gerando inclusive produtos customizados. Por isso, utiliza a criatividade e a 

propriedade intelectual como insumos primários de sua produção, elementos que não se 

configuram como valores prioritários para a indústria cultural - principalmente pelas 

características de massificação e padronização dos bens culturais. 

        O campo de atuação das indústrias também passou por modificações. As 

indústrias criativas ampliaram os setores envolvidos nas indústrias culturais, 

“acrescentando toda a produção cultural ou artística, seja ao vivo ou produzida como 

uma unidade individual e tradicionalmente utilizada para apresentações ao vivo, 

patrimônio cultural e as „artes finas‟, ou atividades similares” (RELATÓRIO, 2012, p. 

172). Além disso, as indústrias criativas incluem “todas aquelas indústrias que 

contribuem indiretamente para a produção, venda, desempenho e distribuição de obras 

protegidas”, por isso, a propriedade intelectual é tão importante nesse processo e se 

caracteriza como um dos insumos primários das indústrias criativas. 

        A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(RELATÓRIO, 2012) diferencia as indústrias culturais das criativas quanto ao contexto 

e ao caráter de reprodução dos bens. Na perspectiva da Escola de Frankfurt, a indústria 

cultural possui como característica a padronização e tendência de produções 

massificadas (MARCONDES FILHO, 2009); já as indústrias criativas possuem 

características peculiares, por isso, foram divididas em quatro grandes grupos: 

patrimônio, artes, mídia e criações funcionais, a fim de aproximar os setores 

semelhantes nesse contexto. Além disso, podemos destacar uma característica mais 

ampla das indústrias criativas, na qual é possível observar uma valorização dos produtos 

e serviços, tanto pelos fabricantes quanto pelos consumidores, “por razões sociais e 

culturais que, provavelmente, complementam e transcendem uma valorização 

puramente econômica” (RELATÓRIO, 2012, p. 5). 

Bendassolli (et al., 2009) apresentam outras características que permitem, 

também, traçar algumas diferenças entre as indústrias cultural e criativa. Em relação à 

forma de produção, o autor afirma que na indústria cultural a racionalidade, 

funcionalidade e instrumentalidade direcionam para a definição de prioridades e 

alocação de recursos, já nas indústrias criativas as concepções estéticas e artísticas têm 
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forte influência sobre as escolhas e o direcionamento de recursos. O uso de novas 

tecnologias também mudou a forma de disseminação dos produtos e serviços. Na 

indústria cultural, a divulgação é promovida por grandes conglomerados de 

comunicação, enquanto nas indústrias criativas pequenas empresas e, até mesmo, 

pequenas comunidades podem produzir conteúdo a partir do uso das tecnologias de 

informação e comunicação. 

        No quadro abaixo, visamos ampliar o cenário comparativo desses dois conceitos 

aqui discutidos, trazendo elementos que possam contribuir para uma relação entre as 

duas expressões. 

 

Quadro 1 – Comparativo entre as indústrias cultural e indústria criativa 

 

 Indústria cultural  

Indústria criativa 

Visão Clássica Visão Atual 

Definição Termo mais restrito, 

que se refere aos 

estudos dos efeitos da 

massificação e 

mercantilização da 

produção de bens 

culturais. 

Termo mais amplo 

formado pelas 

instituições sociais 

vinculadas à 

produção e à 

distribuição de bens 

simbólicos, com 

foco na promoção de 

experiências que 

gerem lucro.   

Termo mais 

abrangente, que se 

refere a ciclos de 

criação, produção e 

distribuição de 

produtos e serviços 

que utilizam 

criatividade e 

capital intelectual 

como insumos 

primários. 

Divergências Utiliza de processos 

criativos e 

intelectuais, mas não 

os classifica como 

insumo principal. 

Utiliza a experiência 

como diferencial 

competitivo, 

atingindo um 

público criativo e 

capaz de transformar 

o produto em algo 

rentável.  

Possui a 

criatividade e a 

produção intelectual 

como insumo 

primário. 

Gera produtos que 

tendem a paralisar a 

imaginação e a 

espontaneidade. 

Gera produtos 

ancorados em 

experiências 

comercializáveis. 

Gera produtos 

ancorados na 

inovação, 

principalmente a 

tecnológica. 
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Produção voltada à 

massificação. 

Produção voltada à 

experiência e não ao 

produto. 

Produção voltada à 

diferenciação. 

Padronização dos 

produtos e serviços. 

Valorização da 

experiência gerada 

pelos produtos e 

serviços. 

Valorização dos 

produtos e serviços. 

Consumo voltado à 

reprodutibilidade. 

Consumo voltado à 

diversidade, 

customização e 

multiplicidade de 

oferta. 

Consumo voltado à 

personalização. 

Foco no comércio 

internacional. 

Foco em todos os 

comércios que gerem 

receita. 

Foco no comércio 

local/regional. 

Possibilidade de 

adaptação da 

produção quanto à 

demanda. 

Pode ou não se 

adaptar à demanda. 

Instabilidade de 

demandas. 

Convergências - Significado simbólico; 

- Valor de uso e métodos de produção; 

- A indústria cultural fornece o insumo (cultura) que habilita as 

indústrias criativas à competição; 

- Setores similares: música, filme e artes performáticas; 

- Uso extensivo de equipes polivalentes. 

Fonte: Adaptado de Relatório (2012), Bolaño (2003), Bolaño; Lopes; Santos (2016), Lopes 

(2006), Polistchuk; Trinta (2003), Marcondes Filho (2009), Bendassolli et al. (2009). 

 

 A partir dos elementos levantados acima, detectamos diversos pontos 

divergentes entre os termos indústria cultural e indústria criativa. Embora convirjam em 

alguns aspectos, os conceitos variam conforme o contexto e o período histórico, nos 

quais foram estudados. Dessa forma, os autores aqui elencados traçam diferentes 

definições, o que contribuiu para a discussão apresentada. 

 

Considerações finais 

 

 O levantamento bibliográfico aqui realizado indica um processo de ampliação do 

conceito de indústria criativa, fator ratificado pela mudança contextual em que ambas as 

expressões se cunharam. Isso não significa que o termo indústria cultural saiu de cena, o 
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que ocorre é uma mudança de cenário e evolução conceitual, passando a se desenvolver 

junto às indústrias criativas. Percebemos ainda uma transformação significativa das 

indústrias culturais para as indústrias criativas quanto ao processo de criação, produção 

e distribuição de bens e serviços. 

De qualquer maneira, parece-nos que, a julgar o Quadro comparativo que 

empreendimento classificatório – no sentido de dizermos se tal atividade pertence ao 

âmbito da indústria criativa ou se pertence ao âmbito da indústria cultural –, ocorre uma 

mudança no modo de perceber e encarar as atividades que têm como insumo básico a 

criatividade e a apropriação das produções culturais: ao chamarmos tais atividades de 

indústria cultural, estamos realizando uma abordagem crítica, em tom de denúncia; ao 

chamarmos tais atividades de indústria criativa, estamos realizando uma abordagem 

afirmativa, em tom de inovação. Entretanto, esse entendimento não se constitui de modo 

límpido e categórico, principalmente se o cruzarmos ao argumento do Relatório da 

Unctad (2012) que traz a indústria cultural como um subgrupo da indústria criativa. 

Com pouco mais de vinte anos da criação do termo, as indústrias culturais ainda 

possuem um vasto campo para investigação, principalmente, voltado à área da 

Comunicação. Ao longo desta pesquisa, percebemos que a maioria das fontes 

consultadas sobre indústrias criativas referem-se a estudos na área de Administração, 

diferentemente, do conceito de indústria cultural, amplamente discutido pelos teóricos 

da comunicação. 

Assim como a criatividade, a cultura e a inovação também ganham espaço nessa 

discussão e, cada vez mais, passam a ser vistas com potencial de geração de renda, 

criando oportunidades para o surgimento e expansão de atividades ligadas aos setores 

criativos (DÁRIO; CARVALHO, 2013). 

Apontamos, por fim, a necessidade de, devido ao crescimento de discussões 

envolvendo esses termos no cenário mundial atual, estudos mais aprofundados quanto à 

prática, sobretudo, da indústria criativa, destacando os modos de atuação dos 

profissionais no interior dos setores criativos. 
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