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RESUMO 

A Indústria Criativa possui foco no setor da economia que tem o capital intelectual 

como a principal matéria-prima na produção de bens e serviços. Essadissertaçãotem 

como desafio analisar as ações dos membros das comunidades de assistência 

social, dos gestores, gerando novas oportunidades de desenvolvimento a partir de 

atividades de economia criativa.O objetivo geral é analisar se há ações da indústria 

criativa em uma Instituição Social e como ela contribui para o desenvolvimento da 

localidade e, em suas ações, atividades, na geração e criação de produtos e 

serviços, e na formação de profissionais criativos no município de São José dos 

Campos/SP. A metodologia aplicada foi o levantamento bibliográfico e estudo de 

caso referente à economia criativa eà coleta de dados qualitativos por meio de 

pesquisa documental e de campo. Realizou-se ainda o mapeamento da indústria 

criativa nas ações da comunidade de assistência social.O estudo apresenta 

resultados que denotem se há uma contribuição para o desenvolvimento nas 

dimensões econômicas e sociais do município, tanto pela própria indústria criativa, 

como como suporte que esta simboliza e que está relacionado às atividades sociais 

e indicar as ações e atividades culturais que contribuem e impactam na inclusão 

social e produtiva da região. 

 

 

Palavraschave:Desenvolvimento local; Economia Criativa; Comunidade de 

assistência social religiosa. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The CreativeIndustryfocusesontheeconomy sector thathasintellectual capital as 

themainraw material in theproductionofgoodsandservices. The 

challengeofthisdissertationistoanalyzetheactionsofmembersofthe social 

assistancecommunities, of managers, generating new opportunities for 

developmentbasedoncreativeeconomyactivities. The general 

objectiveistoanalyzeifthere are actionsofthecreativeindustry in the Social 

Institutionandhow it contributestothedevelopmentofthelocalityand, in its actions, 

activities, in thegenerationandcreationofproductsandservices, and in 

theformationofcreativeprofessionals in themunicipalityof São José dos Campos / SP. 

The appliedmethodologywasthebibliographicsurveyand case 

studyreferringtothecreativeeconomyandthecollectionofqualitative data 

throughdocumentaryandfieldresearch. The creativeindustrywasalsomapped in 

theactionsofthe social assistancecommunity. The studypresentsresultsthat denote 

ifthereis a contributiontothedevelopment in theeconomicand social 

dimensionsofthemunicipality, bothbythecreativeindustryitself, 

andthroughthesupportthat it symbolizesandthatisrelatedto social 

activitiesandtoindicatethe cultural actionsandactivitiesthatcontributeandimpacton 

social andproductiveinclusion in the region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Economia criativa caracteriza um conjunto de elementos formadores de 

negócios com base no capital intelectual e cultural e tendo a criatividade como 

geradora de valor.Desta forma, a indústria criativa fomenta os estímulos necessários 

para que ocorra a geração de renda, a criação de empregos e a geração de 

renda,ao mesmo tempo, em que incentiva a diversidade cultural e o 

desenvolvimento econômico e social. 

A indústria criativa segue neste contexto, diante dos apontamentos que 

consolidam o mercado de trabalho por meio da economia criativa, enfatizando a 

produção industrial de bens intelectuais e culturais como indústrias de cinema, 

moda, design, arquitetura e turismo, impactando a geração de riqueza, 

empregabilidade e a inclusão social(FIRJAN, 2019). 

Desta forma, as comunidades de assistência socialque existem em São José 

dos Campos, principalmente na região sudeste, contribuem com suas atividades ao 

preencher algumas necessidades sociais existentes e estimular o desenvolvimento 

por meio da economia criativa, como ocorre na instituição em estudo, como 

exemplo, cujas ações e projetos se inserem neste contexto. 

Neste cenário, a criatividade passa a ser essencial, como uma ferramenta 

econômica e para o desenvolvimento, expõe Miguez (2007),como também surge o 

uso de ações criativas, sejam individuais, coletiva ou de políticas públicas para que 

se possam sanar os desafios existentes em determinadas localidades. 

A UNESCO(2010) destaca e posiciona a economia criativa como ferramenta 

para impulsionar o crescimento econômico e social. A sociedade, em sua maior 

parte, vem manifestando um desejo constante por mudanças nos campos 

socioeducativos e culturais, dessa forma buscam encontrar uma alternativa criativa 

para o desenvolvimento local e regional.  

Para a UNESCO (2010) há necessidade de mudança na forma em que 

vivemos e de como nos relacionamos em sociedade, pensamento este identificado 

pela comunidade de assistência social que por intermédio de uma gestão. Ao utilizar 

características culturais e sociais de cada país/região como vantagens para o 

desenvolvimento e a produção de bens, os serviços únicos de um grupo ou da 

sociedade, tornam-se competitivos na economia. Esse é o fator focodesta pesquisa, 

a observação no trabalho criativoe nas atividades culturais da entidade em estudo.  
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Para Howkins (2001), a criatividade não pertence apenas aos produtores de 

arte e cultura. Ele afirma que podemos encontrar a criatividade em diversas áreas 

profissionais, no trabalho de pesquisadores, de empreendedores, de gestores. Para 

Leitão (2011), a relação interpessoal e intrapessoal diz que o cidadão criativo se 

relaciona como protagonista, e que a sua existência e gestão contribui com o 

desenvolvimento local. É neste parâmetro que a comunidade de assistência social 

se faz presente dentro do cenário de desenvolvimento regional.  

Vieira (2009) destacaque o desenvolvimento é alinhado com a melhoria do 

padrão de vida, e por alterações importantes na estrutura da economia social.Como 

destaque deste trabalho segue a abordagem da questão cultural a qual caracteriza 

um tema contemporâneo com debate em larga escala no Brasil que adiciona as 

atividades de economia criativa como alternativa para o desenvolvimento, sendo 

este dentro da abordagem das questões econômicas, sociais, ambientais e, 

institucionais.  

O desenvolvimento segue em duas dimensões: na dimensão econômica e na 

dimensão social direcionadas pelas atividades culturais, dentro destas duas 

dimensões, onde, diante destas considerações, este tema novo se torna de grande 

relevância para a sociedade, a considerar que “O desenvolvimento é um processo 

social global, ou seja, a classificação de desenvolvimento político, social ou cultural 

só deve ser realizado por razões metodológicas ou para tratar de um desses 

sentidos particulares” (VIEIRA, 2009, p. 18). 

A comunidade de Assistência Social, estudada nessa dissertação,vem se 

reestruturando na busca demelhor integração as novas necessidades 

contemporâneasda comunidade à qual pertence, o que por sua vez pode ter 

contribuído para o desenvolvimento da localidade em que está inserida. Essas 

mudanças se desencadearam com o crescimento populacional e com a 

transformação de área rural para urbana, também, foram impulsionadas pelos 

projetos habitacionais populares que se iniciaram na década de 1990, e que 

alcançaram seu auge nas últimas década de 2000 e 2010. 

Para Menezes (2017) a economia criativa é diferenciada da economia 

tradicional, da gerada pela indústria, agricultura e comércio, pois está focada no 

potencial individual ou coletivo para produção de bens e serviços que gera produtos 

criativos e inovação. Na dinâmica da economia criativa na comunidade de 

assistência social ao instalar sua sede em um local rural, visou preencher 
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necessidades deixadas pelo Estado, desenvolvendo atividades culturais e criativas. 

Estas necessidades estatais passam a ser um grande desafio que integra as ações 

dos membros da comunidade de assistência social, dos gestores, voluntários e uma 

parte da sociedade, gerando novas oportunidades de desenvolvimento. 

Motivadospelo interesse no setor criativo e na necessidade de uma classe 

criativa, surgiram estudos como de Scott (1998) sobre as cidades culturais, Pratt 

(1997), Caves (2001) e Vogel (2011), perscrutando a argumentação sobre o sistema 

de produção das indústrias culturais e sua importância na economia, além de Florida 

(2002) que destaca o surgimento desse novo grupo criativo.  

Nesse cenário entre o apogeu do interesse pela economia criativa e o 

crescimento acelerado e acentuado da populaçãono entorno da comunidade de 

assistência social que a instituição promove as atividades culturais, esportivas, feiras 

e eventos na região sudeste do município de São José dos Campos/SP, 

acompanhando e sobrevivendo a todas estas mudanças no desenvolvimento 

econômico e humano.  

De acordo com a UNESCO (2010), a criatividade tem bases políticas, 

econômicas e sociaisnas mais diferentes realidades e em várias etapas da vida e é 

estruturada através da individualidade e convicções produzidas, e no decorrer do 

criar, recebe interferências das mais diversas ciências e profissões.  

Em observação a atuação ativa na região sudeste do município de São José 

dos Campos/SP, especificamente, no conjunto de bairros formados pela Região do 

Putim com sede no Bairro do Pernambucano, esta região é composta por quarenta 

bairros e loteamentos, que ao redor da comunidade de assistência social 

concentram hoje cerca de 45.800 pessoas, segundo IBGE (2010), divididos em 

diversos bairros e conjuntos habitacionais, próximo do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), Centro Técnico 

Aeroespacial (CTA) e Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), que também 

utilizam da economia criativa na área de Tecnologia da Informação (TI).  

 

1.1. PROBLEMA 

 

A comunidade de assistência social demonstra uma tradição estrutural de 

apoio à população da região sudeste, em especial da localidade conhecida como 

região do Putim, a qual mesmo estando geograficamente localizado na região 
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sudeste, está limitada por um vale que a isola do restante da cidade e da própria 

região em seu ponto mais desenvolvido, ou seja, está às margens da Rodovia 

Presidente Dutra. Esta pequena faixa territorial é uma das três mais antigas da 

cidade e sempre se distinguiu pela característica rural cortada pelas Rodovias dos 

Tamoios e a Carvalho Pinto (PMSJC, 2019).  

A barreira oriunda das limitações de menor proximidade da dinâmica local 

levou a população da região a adequar-se e a desenvolver formas criativas de sanar 

as dificuldades econômicas, culturais e sociais geradas pelas mudanças, sem ter 

que aguardar a ação de órgãos públicos. Desenvolveu-se ali toda uma geração 

potencialmente criativa e articulada comunitariamente, que gerou diversos projetos, 

ações, trabalhos e serviços, hoje tidos como economia criativa, cultural, num cenário 

em que a instituição sempre se fez presente.  

No entanto, é necessário considerar uma pergunta: Quais são 

ascontribuiçõese as ações da economia criativapara o desenvolvimento local nessa 

localidade a partir das atividades da instituição social ali localizada?  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo dessa dissertação foianalisar as contribuições da indústria criativa 

em uma instituição social localizada na região sudeste de São José dos Campos e 

como ela contribui para o desenvolvimento da localidade. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Definir o perfil da comunidade de assistência social na efetivação das ações 

de  economia criativa 

 Identificar na comunidade de assistência socialas atividades criativas 

culturais, importância e contribuição para o desenvolvimento humano e 

econômico na Região Sudeste de São José dos Campos. 
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1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na região sudesteda cidade de São José dos Campos, 

em São Paulo,voltado às atividades da comunidade de assistência social, ali 

localizada, em que foram observadas as ações que estimulam as iniciativas de 

economia criativa. 

 

1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O conceito de economia criativa está em edificação, segundo Reis (2011), 

amplamente abordados dentro do debate acadêmico, situa-se em ordem de 

desenvolvimento e solidificação. Presente a questão multidisciplinar acerca de uma 

a sociedade pós-industrial e pós-fordista. Ou seja, os conceitos de economia criativa 

e indústria criativa se localizam em fase de crescente constituição, ainda que sejam 

paradigmáticos (MIGUEZ, 2007).  

Para De Marchi (2014), o conceito de economia criativa está imputado em 

uma visão de junção entre cultura, economia e sociedade. Nesta abordagem, o autor 

descreve o fator criatividade como uma nova resolução para o desenvolvimento 

socialmente inclusivo, que cinja a sustentabilidade ecológica, sem deixar de fora a 

questão da sustentabilidade econômica dessas iniciativas.  

Tendo certa a visão de multidisciplinaridade da economia criativa em 

grandeza do desenvolvimento, a UNCTAD (2013) ressalva em seu relatório que as 

áreas e os conceitos são interligados ao caráter onipresente da educação, do 

trabalho, do lazer e do entretenimento. Porém no tocante à dimensão política se 

entrelaça com as demandas econômicas, tecnológicas, sociais e culturais, e com os 

valores histórico-culturais, estéticos, étnicos e antropológicos. A dimensão perene da 

economia criativa está conectada às tradições do passado, às relações do presente 

e às perspectivas do futuro. Por fim, as características abrangedoras estão no trato 

entre setor público e o privado, em múltiplas classes sociais e empresas do terceiro 

setor.  

O estudo propõe colaborar com o hiato vivente na literatura a respeito da 

eclosão do fenômeno da economia criativa e nos ambientes tradicionais, religiosos, 

e com pouca pluralidade registrada. Este tipo de organização torna-se uma 
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possibilidade de saída para a solução das mazelas sociais vivenciadas pela 

população da região, tais como o desemprego e a estagnação do desenvolvimento 

econômico, humano, social e educacional. 

A importância e relevância desta pesquisa devem-se ao crescente interesse 

deste tema nas discussões acadêmicas e, sua suma importância no meio 

empresarial, e entre governos e organizações tanto nacionais como internacionais, 

porém, cabe considerar ainda que possa observar as contribuições das 

comunidades de assistência social para o crescimento das atividades econômicas 

com a inclusão social. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação utiliza o estudo de caso para descrever a economia criativa, 

com referencial teórico e bibliográfico sobre o tema “Desenvolvimento, Economia 

Criativa, Economia da Cultura”. Assim, para apresentar a proposta da pesquisa o 

trabalho está dividido em cinco seções:  

Aprimeira seção contempla a introdução: o problema, os objetivos, a 

delimitação, a relevância do estudo e sua organização contextualizando o ambiente 

que motivou o interesse pelo foco da pesquisa. 

A segunda seção é a apresentação da revisão de literatura, o embasamento 

teórico do trabalho.  Inicia-se com a discussão sobre Crescimento e 

Desenvolvimento Econômicos, alinhando um debate teórico e conceitual do tema. 

Caminha sobre a realidade e a característica da Indústria e da Economia Criativa no 

Brasil e no contexto global; em seguida, sobre de a Cultura e Desenvolvimento, 

trabalhando com as correntes de pensamento dessa economia, faz-se, portanto, um 

debate teórico sobre a utilização estratégica na atividade cultural, relacionando-se os 

conceitos do desenvolvimento às práticas da Indústria e Economia Criativa. 

A terceira seçãofoi a apresentação de como se deu o método desenvolvido e 

sua prática, compreende o método de pesquisa de estudo de caso pela abordagem 

qualitativa, de análise bibliográfica e documental, levando em conta a eficácia do 

método para subsidiar a pesquisa e por compreender as ciências sociais. Também, 

será utilizada a pesquisa de campo sobre o perfil econômico, social e educacional 

dos membros da associação para compreensão das realidades e das atividades 

culturais.  
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A quarta seção relaciona-se com os resultados esperados da pesquisa. A 

seção apresenta os resultados e discussões acerca do desenvolvimento, da 

economia criativa nas atividades culturais da comunidade de assistência social. 

Insere-se a análise bibliográfica e documental do projeto político da comunidade de 

assistência social, do desenvolvimento institucional, de manuais, além de registros 

de controles pertinentes às atividades da instituição.  

A quinta seção apresenta as considerações finais e tambéma descrição das 

evidências e objetivos deste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O desenvolvimento econômico possui muitas dimensões dentro das questões 

ambientais, institucionais, porém, no desenvolvimento deste trabalho seguiu se a 

abordagem somente dentro das dimensões do desenvolvimento econômico e social, 

não sendo questões relevantes ao desenvolvimento nas dimensões institucionais e 

ambientais. 

 

2.1. CRESCIMENTO ECONÔMICO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Muitas áreas utilizam os termos crescimento econômico e desenvolvimento, 

como ocorre com frequência na economia, história e geografia, comumente 

utilizados em discussões políticas e pela mídia, gerando uma linha tênue de 

entendimento, a qual gera confusão ao compreender devidamente a diferença e 

importância de ambos (VIEIRA, 2009). 

Vieira (2009) apresenta a compreensão sobre desenvolvimento, que está 

além do gerar lucro, riquezas materiais, isto é, um olhar mais humanizado. O 

desenvolvimento é a alavanca impulsionadora de definições de transformação tanto 

quanto da sociedade no todo, mas o olhar focal ímpar dos indivíduos é ancoradouro 

na avaliação e catalogação do que entendemos por evolução, progresso, qualidade 

de vida e bem-estar comunitário ou pessoal. 

Machado;Vieira (2016) enfatizam ainda que um comparativo entre os 

indicadores econômicos e sociais podem revelar resultados do crescimento 

econômico de forma expressiva, complementar a observação do conjunto social que 

compõe a melhoria da exclusão social decorrente da má distribuição de renda, por 

meio da melhoria dos níveis educacionais e, consequentemente, da qualidade de 

vida. 

Toda região, independentemente de ter ou não diferencial industrial ou de 

crescimento apresenta problemas sociais ou de subdesenvolvimento econômico, 

concentrando sua renda principal nos grandes centros e economia de subsistência 

nos arredores e em bairros mais afastados, que pode ser indicada diante a 

observação e análise histórica e espacial a renda e do desenvolvimento da 

região(MACHADO; VIEIRA, 2016). 
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Machado; Vieira (2016) enfatizam que nem sempre o desenvolvimento 

econômico ameniza o quadro geral de problemas socioeconômicos, diante a baixa 

capacidade e acompanhamento do desenvolvimento econômico social regional, 

enriquecido pelas obras e projetos sociais. 

Ao estudar sobre Economia Criativa é relevante buscar compreender a 

importância destes temas para o desenvolvimento local, a colaboração que podem 

gerar no desenvolvimento econômico e humano, além de ainda pensar no que a 

sociedade e o mundo acadêmico revelam através da analogia do desenvolvimento. 

Como também refletir sobrequal a importância e o significado da palavra 

desenvolvimento para a sociedade envolvida. 

Entender a profundidade da origem da palavra desenvolvimento ajudará a 

compreender,com maior clareza, a sua abrangência não só relacionada ao 

crescimento econômico, como também sob perspectivas da humanização para o 

desenvolvimento regional.  

Diante aos significados que foram expostos, Santos (2012) define, que com o 

passar do tempo as palavras ao nascer sofrem mudanças, assim, buscar entender o 

processo de transformação do significado de uma palavra, a partir de seu princípio, 

nos dá a oportunidade de conhecer com profundidade e de forma genuína a sua real 

definição.  

A raiz da palavra desenvolvimento no latim e em português mostra que há 

ausência à negação gera um movimento para dentro ou de dentro, que reverte, vira, 

e em latim volvere ou envolver que leva a ação, a busca de desenvolver algo, uma 

vontade de reagir com algo(SANTOS, 2012).  

Neste contexto, “O conceito de desenvolvimento surge da biologia e da 

evolução dos seres vivos. Dados os estudos de Darwin, a palavra desenvolvimento 

passou a ter conotação de transformação e movimento (CUNHA, 2018)”. O 

desenvolvimento se torna assim intrínseco ao ato de prosperar, cabe deixar o estado 

atual e se submeter às mudanças sofridas, em um processo evolutivo. 

Para Vieira (2009, p 23), “a região deve ser pensada como produção cultural, 

que introduz a um só tempo a questão da diversidade, da dinâmica histórica, da 

mutabilidade das experiências concretas, e da necessidade de se ultrapassar o puro 

dado material, a paisagem natural, na dimensão do espaço vivido”. Este 

desenvolver, movimentar, o reagir a alguma situação do dia a dia gera mudanças no 

cotidiano, o ser humano busca constantemente gerar o seu próprio bem-estar ou se 
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coloca a serviço do próximo, busca intervir de alguma forma, com ações voluntárias 

e muitas vezes involuntárias, e assim, gera desenvolvimento econômico ou humano. 

Para caracterizar o desenvolvimento regional, segundo o mesmo Cunha 

(2018)é necessário ressaltar que o desenvolvimento mais próximo ocorre na região 

ou no ambiente local do cidadão, por meio da ação de cada pessoa e da 

comunidade. Portanto, vem daí a necessidade do entendimento de como se 

processa ou deveria processar o estudo de um “projeto de desenvolvimento 

regional”. Este deve ser entendido como uma especificação do conceito de 

desenvolvimento, um ramo próprio de estudo e focalização, fazendo, por um lado, 

realçar o resultado das políticas de desenvolvimento global econômico e humano e, 

por outro, considerar nos seus objetivos uma forma mais adequada, para um 

racional equilíbrio na utilização e dinamização de um território, de seus recursos 

físicos e humanos, criativos, intelectuais. 

Para Cunha (2018) a analogia do desenvolvimento econômico ganha espaço 

e interesse dos formadores de opinião somente no século XX, cujo objetivo era o de 

crescimento e progresso da comunidade industrializada e urbana. Furtado (1974) foi 

o grande explorador sobre o conceito de desenvolvimento, no Brasil. Vieira (2009, p. 

10) ressalta que “A industrialização não resolveu o problema do desenvolvimento, 

entre outros fatores, devido à forte concentração espacial, individual e funcional da 

renda”. 

Pimenta (2014) ajuda no raciocínio do desenvolvimento regional, revelando à 

teoria que não é o resultado de uma construção apenas teórica ou acadêmica do 

conceito de desenvolvimento, mas sim uma necessidade real, uma forma de gerir 

mais eficazmente os fatores de desenvolvimento, tanto no melhor uso dos recursos, 

como na garantia de uma maior participação dos diferentes atores ou famílias de 

diferentes realidades econômicas.  

Vieira; Santos (2012, p. 4) indicam que “O desenvolvimento é um processo 

social global. A definição de uma tipologia do desenvolvimento decorre da 

necessidade desclassifica-lo em econômico, político, social ou cultural por razões 

metodológicas quanto ao tratamento de um desses sentidos particulares”. Deve, 

ainda, procurar soluções para os problemas criados pela dinâmica da economia 

global, especialmente no que diz respeito à atenuação dos evidentes desequilíbrios 

espaciais e das desigualdades. 
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O desenvolvimento regional para um melhor entendimento nada mais é do 

que o conjunto dos diferentes desenvolvimentos locais, que não é simplesmente o 

reflexo de um processo de desenvolvimento nacional em uma dada localidade, sob a 

influência de fatores do momento histórico que vivencia como ocorre no século XXI, 

com a forte busca e impacto gerado pela sustentabilidade e, no processo que 

envolve a busca constante por ela (PIMENTA, 2014).  

 
A aposta é multidisciplinar, pois envolve campos de saberes e de produção 
de conhecimento diversos, mas a imaginação do percurso declinado é 
sociológica. Essa aposta ganha pertinência tendo em vista que a abertura 
econômica e a reestruturação da produção, nas quais se observam novas 
exigências de comprometimentos com o social, responsabilidades e 
dimensões humanizadoras, trazem cada vez mais demandas, exigências e 
respostas multifacetadas e de difícil compreensão por uma só óptica.  Duas 
partes compõem os argumentos teóricos que justificam esse esforço: as 
dimensões históricas que tecem os significados do que, majoritariamente, 
se entendeu por desenvolvimento; o refinamento do conceito de 
desenvolvimento mediado pelos seus limites e tendências. (PIMENTA, 
2014, p. 47). 

 
Vieira; Santos (2012, p. 5) concernem que “O desenvolvimento, em termos 

conceituais, é a explicaçãode concepções ou ideais coletivamente partilhados 

durante o processohistórico-social. A definição do significado do 

conceitodesenvolvimento depende dos valores historicamente construídos decada 

sociedade embora conserve em seu cerne a conquista de padrõesde vida mais 

elevados acessíveis à maioria da população”.  

Cabe ressaltar que mesmo que exista o acesso, porém, este seja dificultoso 

ou demorado, gera limitantes mesmo que momentâneas, pois, tudo no século XXI 

ocorre em tempo real e um segundo pode tanto ser dinheiro como uma vida que seja 

perdida(SOUZA; AWAD, 2012). 

Vieira; Santos (2012, p. 5) concernem que“Sob esseprisma o conceito de 

desenvolvimento pode até ser oposto à ideia deprogresso econômico, pois seu 

objetivo é mais do que a oferta de bens eserviços resultantes do aumento de 

produtividade”. 

O que caracteriza o processo de desenvolvimento econômico local é o 

protagonismo dos atores locais, na formulação de estratégias, na tomada de 

decisões econômicas e na sua implementação. Trata-se, portanto, de um processo 

de desenvolvimento econômico que se baseia na autonomia dos agentes locais que, 

muitas vezes, caminham em oposição ao pensamento dominante(SOUZA; AWAD, 

2012). 
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No desafiodo desenvolvimento regional existe em cada local deveres 

pertinentes tanto as regiões, como dos governos locais e, por fim, do Estado, que 

buscam prover os recursos necessários e gerar o desenvolvimento promovendo 

ações, legislações e projetos para a alavancagem de sua expansão e 

enriquecimento próprio, porém, por uma série de razões, sejam elas, financeiras, 

logísticas, de planejamento, da interação de interesses entre os poderes, surgem 

necessidades que limitam o desenvolvimento, tanto em proporções de tempo, 

grandeza, magnitude e afins (PIMENTA, 2014). 

Desenvolvimento econômico segue os primórdios históricos de associação a 

industrialização dentro da história econômica capitalista, por meio da 

internacionalização da produção e de maior intensidade de inovações tecnológicas, 

como um processo social e global, o que difere do crescimento econômico, 

respectivo aumento da capacidade produtiva da economia (VIEIRA, 2009). 

O crescimento econômico indica o aumento da capacidade produtiva da 

economia, indicada pelo crescimento da sua força de trabalho, da receita nacional 

poupada e investida e, o grau de aperfeiçoamento tecnológico, indicando o aumento 

da produção de bens e serviços, com impacto direto posteriormente a sua sequência 

como crescimento econômico, com consequente melhoria no padrão de vida 

populacional e alterações na estrutura econômica e social (VIEIRA, 2009). 

Uma breve análise históricaaponta que existiram necessidades por 

negligência ou ineficiência dos gestores estatais e regionais que detentores do poder 

desfavoreciam as classes de menor poder aquisitivo, gerando uma necessidade 

queincide em um cenário de fome, desnutrição, baixa escolaridade, condições de 

saúde, sanitárias e de humanização muito baixas(SOUZA; AWAD, 2012). 

As consequências capitalistas incidem a que as obrigações estatais deixem 

de ser contemplado em sua totalidade, o que faz com que as necessidades 

existentes sejam abraçadas por tutelados detentores de enriquecimento financeiro 

ou cultura, cabíveis de visualizar a necessidade de atuar com impacto nesta 

melhoria, mesmo assim, a angariação de recursos no capitalismo volta se ao estado 

para que diante o cumprimento de suas obrigações estatais, passe a contribuir, tanto 

financeiramente, como com permissões que sejam necessárias. 

Essas necessidades sociais da população eram preenchidas pelos detentores 

de poder, de melhores condições, tanto de poder aquisitivo como cultural, que 

buscam praticar a solidariedade e auxílio aos menos desfavorecidos, geralmente 
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pelas esposas, igreja, religiosos e, com o decorrer do tempo, com contribuição de 

grandes instituições decorrente de fatores políticos e liberação de impostos e 

taxas(SOUZA; AWAD, 2012). 

A inexistência de instrumentos específicos que determinem as diretrizes de 

transferência de recursos públicos a uma determinada região para fins específicos 

de realização de projetos de desenvolvimento regional contribui para a existência de 

necessidades que precisam ser preenchidas (PIMENTA, 2014). 

Ocorre grande dificuldade de reconhecimento pelas normas e legislações de 

incentivo as ações de desenvolvimento por meio de convênios administrativos e 

suas transferências voluntárias de recursos federais, enfatizando a importância das 

instituições sociais que conseguem elementos que justifiquem a obtenção destes 

recursos por parte do governo (CUNHA, 2018). 

O desenvolvimento regional possui muito mais importância do que parece, 

pois, contribui diretamente para o desenvolvimento nacional impactando nas 

resultantes de ações macroeconômicas para o desenvolvimento nacional e toda a 

economia de um país, como o Brasil é vasto em extensão territorial, precisa de um 

planejamento que incentive o desenvolvimento de todas as suas regiões para obter 

o sucesso de suas políticas macroeconômicas(SOUZA; AWAD, 2012). 

Constitucionalmente, o direito ao desenvolvimento passou a ser reconhecido 

como um direito constitucional por ser fundamental a garantia dos direitos dos 

cidadãos, o que denota a imposição atribuída ao Estado em se responsabilizar e 

tomar as devidas ações desenvolvimentistas como garantia do direito ao 

desenvolvimento (PIMENTA, 2014). 

Cabe ao estado, portanto, gerir as regulamentações que gerenciam as ações 

regulamentadoras das instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento 

regional, dispondo o regimento do investimento público diretamente na economia do 

país, sob a ótica de controle das operações financeiras e controle do mercado 

interno em face de concorrência internacional(SOUZA; AWAD, 2012). 

O desenvolvimento nacional é um objetivo fundamental com princípio jurídico, 

suscetível aos eventos econômicos que ocorrem no território nacional e, também no 

internacional, atribuídos a qualidade do desenvolvimento econômico regional, em 

busca, principalmente, da erradicação da pobreza e da marginalização e redução 

das desigualdades sociais, considerando que os combates a estes elementos 
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possibilitam um cenário muito mais propício a criatividade e as atividades 

empreendedoras (CUNHA, 2018). 

As abordagens do desenvolvimento regional ainda precisam muito consolidar 

sua base, se tornando mais objetiva e específica, para sanar as necessidades 

existentes, atenuar a negligência que a ausência e ineficiência de suas diretivas 

deixam no ato de sua implementação, construindo e concretizando um princípio 

jurídico completo, com pleno atendimento as reais necessidades e estabelecimentos 

constitucionais(VIEIRA; SANTOS, 2012). 

Os projetos institucionais sociais realizados pelas instituições religiosas 

inserem melhores perspectivas para sanar ou minimizar estas necessidades 

existentes, favorecendo a implantação de uma gestão que mediante o atendimento 

as necessidades locais ou a determinação de estratégias regionais, ou uma 

associação entre ambas, mais diretivas políticas, promovem o desenvolvimento 

mediante o estabelecimento de metas específicas(SOUZA; AWAD, 2012). 

Vieira; Santos (2012) indicam que a vida social e cultural impacta diretamente 

sob aspectos lineares nas dimensões da economia gerando estímulos no 

desenvolvimento econômico, sob discursivas do entendimento entre 

desenvolvimento e crescimento econômico e seus respectivos posicionamentos, 

deixando as limitações de uma análise puramente econômica para uma política de 

desenvolvimento regional direcionada as categorias conceituais. 

As articulações de muitas redes que instituem projetos iniciam com a prática 

da solidariedade, porém, conforme os resultados ou objetivos estabelecidos sobem 

de nível e não param jamais devido a sua importância, com obtenção de 

reconhecimento regional e estatal, conseguindo aderir mais patrocinadores e 

angariar mais recursos para a sua causa. 

A observação do poder local e seu impacto no desenvolvimento regional 

instituem conceitos e movimenta a economia, com forte contribuição de seus 

residentes e de projetos empreendedores, contribuindo ativamente para o 

crescimento sócio econômico local e, por fim, do país. A gestão de desenvolvimento 

regional atua muito mais do que simplesmente no desenvolvimento e expansão, 

promove a sustentabilidade e o compromisso para com toda a sociedade civil, em 

busca de direcionar cada região ao progresso necessário para que a soma das 

partes realize a somatória de todo o território brasileiro. 
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Toda e qualquer atividade regional tem sua contribuição, mesmo que não seja 

notada em primeira instância, pois, supre necessidade, atende asnecessidades 

existentes, resolve problemas específicos, gera emprego, move a economia, gera 

riqueza, gera melhorias na qualidade de vida e na saúde, por fim, contribui para o 

seu desenvolvimento e expansão. 

2.2. INDÚSTRIA CRIATIVA E ECONOMIA CRIATIVA 

 

As antigas concepções de trabalho deram origem, por meio de suas 

atividades culturais e industriais maiores amplitude de atividades produtivas 

modernas, com expansão da gama de possibilidades de inserção e concretização da 

criatividade, com apoio principalmente pela modernização fornecida pelos recursos 

tecnológicos digitais (NEWBIGIN, 2010). 

Para Howkins (2012) que trata com fluidez sobre economia criativa, a soma 

de diversas linhas de pensamentos criativos conduz à reflexão de diversos 

segmentos de estudo de desenvolvimento econômico e humano. Trata-se de um 

trabalho teórico e prático que vem sendo compreendido há pouco tempo, é a soma 

de diversas linhas de pensamentos e conceitos sobre o uso da criatividade para 

sanar necessidades da sociedade. 

A amplitude e complexidade da economia criativa seguem o contexto que a 

diferencial das demais concepções da economia, pois, agrega em seus conceitos, a 

importância da valorização da herança cultural, seguindo a contribuição para com o 

desenvolvimento regional, com preservação de sua essencialidade, respeitando 

suas particularidades (NEWBIGIN, 2010).  

Neste contexto, segue com ações criativas que convergiram para o ponto do 

desenvolvimento econômico e humano, e que ligam uma gama de atividades, 

pensamentos e ações já existentes da atividade econômica, para trabalhar a 

criatividade como matéria prima (HOWKINS, 2001).  

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) define que a economia criativa é: “[…] um conjunto de atividades 

econômicas baseadas no conhecimento com uma dimensão de desenvolvimento e 

ligações transversais a níveis macro e micro à economia global.” (UNCTAD, 2010, 

p.10). 

Trata-se ainda de um setor novo no sentido contextual e ainda em ebulição, é 

um caminho promissor para profissionais e empreendedores de diversas áreas que 
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hoje não fazem parte do sistema (CLT) Consolidação das Leis do Trabalho 

(HOWKINS, 2001).  

A empregabilidade ocupacional de relacionamento desses setores passam a 

serem consideradas como ocupações criativas, consolidando a base para estruturar 

o desenvolvimento de uma economia sustentável. 

O SEBRAE (2019) define economia criativa como um “conjunto de negócios 

baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor 

econômico”, considerando a estimulação da geração de renda, gerando estrutura 

para uma indústria criativa, onde, ocorre simultaneamente a geração de empregos, 

de renda, produção de receitas, promoção do desenvolvimento humano e da 

diversidade cultural. 

Newbigin (2010) destaca que a concepção da economia criativa segue como 

uma parte que integra determinantemente o crescimento da economia global, em 

busca de consolidar a integração das ações governamentais com as ações das 

áreas criativas, atribuindo maior desempenho e importância, principalmente devido 

ao fato de representar uma fonte geradora de empregos e de riqueza com extensão 

ao compromisso social e cultural. 

Inclusão social, diversidade e desenvolvimento integram a valorização de 

ações deste novo setor, promovendo novos conhecimentos e maior importância, 

contribuindo com forte impacto para a economia global do país em que possui 

atividade, prática e reconhecimento (NEWBIGIN, 2010). 

Temos em destaque o tema economia criativa no trabalho desenvolvido por 

Howkins (2001), em seguida tem Florida (2011) neste circuito de debates da 

economia criativa com atenção especial para uma de suas obras que direcionou um 

debate de economia criativa sobre a classe criativa, também sobre as mudanças que 

vêm ocorrendo na economia e por certo que exigem mudanças seletivas; e é 

quando Howkins (2012) aponta alguns caminhos que afetam o processo criativo. 

A economia criativa e os setores criativos que dela se originam, existem há 

mais de quinze anos, porém, sem a devida representação e reconhecimento de sua 

importância, deixou de ser elencada entre os elementos possíveis, contribuidores no 

processo de desenvolvimento e capacitação, quadro este que foi alterado diante o 

impacto avassalador da internet que passa a ser um canal ativo e rápido de 

comunicação e divulgação (NEWBIGIN, 2010). 
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Os princípios que funcionam como alavancas que afetam o processo 
criativo são: pessoas criativas, a função do pensador, o empreendedor 
criativo, o trabalho da era pós-emprego fixo, a pessoa just-in-time, a 
empresa temporária, o escritório para estabelecimento de contatos e o 
cluster empresarial, trabalho em equipe, finanças e acordos e sucessos. 
(HOWKINS, 2012, p. 36) 

 

A complexidade com que os desafios de desigualdade econômica e 

polarização impactam a nível mundial em pleno século XXI, faz com que as 

atenções se voltem para o desenvolvimento de estratégias de potencialidades 

criativas, em resposta às necessidades cada vez mais avassaladoras dos desafios 

culturais, sociais, econômicos e tecnológicos vivenciados a nível mundial 

(NEWBIGIN, 2010). 

E na busca da compreensão de relevância sobre a economia criativa, 

podemos observar que o eixo criador, que a raiz cultural criativa de cada pessoa se 

eleva e se destaca no processo criativo e na geração de empregos diversificados na 

era pós-emprego fixo, observa-se através do trabalho de Howkins (2012) que 

destaca e enfatiza a importância da ação da pessoa criativa. 

Encontram se similaridades no trabalho de Golgher (2004) quando este revela 

a distribuição do capital humano, a melhor adequação das pessoas em suas 

funções, para assim buscar o melhor empenho do capital humano no 

compartilhamento regional local. 

Isso contribui para o desenvolvimento, além de aproximar e atrair mais 

pessoas criativas, essa perspectiva vem ao encontro da reflexão sobre a melhorado 

desempenho criativo e principalmente da classe criativa, Florida (2011). E sobre 

desenvolvimento da cidade criativa que é apresentado por Reis (2008), e a estrutura 

da indústria criativa que vem a ser revelado através do mapeamento da FIRJAN 

(2016). 

A distribuição do capital humano é importante para o desenvolvimento 
regional. Atrair pessoas criativas, qualificadas e seria a política mais eficaz 
de desenvolvimento regional. Regiões com melhores níveis de qualidade de 
vida, atividades culturais mais desenvolvidas, sociedade mais diversificada 
e vida social mais vibrante apresentariam uma tendência a atrair pessoas 
qualificadas e criativas. (GOLGHER, 2004, p. 285) 
 

Howkins (2001) é o pioneiro na discussão sobre economia criativa e esclarece 

que a importância da criatividade como primordial para o desenvolvimento 

econômico e humano, mostrando todo um raciocínio de novidades sobre o tema de 
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economia criativa já realizada anteriormente nos anos de 1990, e nas analogias de 

relatos no Reino Unido e na Austrália.  

Em qualquer região ou localidade, onde se estimula a criatividade e haja um 

planejamento estratégico para estimular a criatividade, as pessoas criativas geram 

mais recursos para atrair outras pessoas e empreendedores com potencial criativo, 

movimentando um processo orgânico de criação (HOWKINS, 2001). 

As tecnologias que surgem cada vez mais sofisticadas evidenciam a força 

aliada das mídias e canais online, direcionadores e facilitadores de incentivar e 

auxiliar a concretização das ideias e do forte desejo de criar, possibilitando testes, 

avaliações, inserção no mercado com baixo ou nenhum custo, até que o negócio se 

consolide, gere empregos e riqueza (NEWBIGIN, 2010). 

Ao identificar pessoas criativas nota-se a importância do investimento na 

educação para o desenvolvimento do capital intelectual, nesse processo percebe-se 

a importância do aproveitamento da mão de obra empreendedora criativa e a 

distribuição organizada do capital humano, esse movimento também abre um leque 

para pessoas com aptidões de consumo diversas (HOWKINS, 2001).  

Contrariando o pensamento de que ao trabalhar as pessoas não pensam e, 

portanto, não criam a economia criativa, incentiva que a criatividade e o pensamento 

contínuo façam parte das atividades laborais, como expressão de seus valores 

culturais e econômicos, com agregação de valor, enriquecendo as atividades 

realizadas (NEWBIGIN, 2010). 

Howkins (2001) aponta que a criatividade não é uma novidade, mas 

acrescenta que a relação economia e criatividade possuem um importante campo 

para investir em pesquisa e estudo do caminhar desse conceito. As relações entre 

economia e criatividade se combinam para criar riquezas extraordinárias e valores 

imensuráveis. 

Considerando que nesta mesma publicação, se observou que a participação 

do PIB Criativo possui estimativa no PIB brasileiro com representação neste período 

de 2,64% em 2015, momento este em que a Indústria Criativa possuía composição 

de apenas 851,2 mil profissionais formais (SEBRAE, 2019). 

Howkins (2005) vai além nesta observação do refletir e da ação do 

investimento do capital intelectual. É pioneiro na busca de mostrar a novidade da 

economia criativa, ele propõe que criatividade é igual a estudar mais a adaptação 

das ideias, e que o mundo está mudando, que as pessoas estão mudando e essas 
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mudanças geram novos paradigmas, que geram novas situações e alteram o 

processo tanto socioeducativos, como econômico e humano. Ele considera ainda em 

suas análises, que a importância do estudo que podemos entender como 

investimento no capital intelectual é totalmente diferente entre linha dos valores da 

educação familiar. 

Na condução de Howkins (2005) o ser humano recebe sua educação com 

prazo determinado através de seus pais e familiares dentro da sua cultura, esse é o 

estímulo criativo para sanar necessidades do dia a dia, porém o estudo 

complementa e incentiva o conhecimento técnico para novos passos e desafios no 

desenvolvimento humano e econômico individual e coletivo, na geração de renda e 

na ajuda mútua. 

 
Estudar é um elemento chave para o surgimento de novas ideias. Trata-se de 
um processo autônomo, voluntário e contínuo, diferente da educação. O 
estudo é mais importante e está crescendo mais do que a educação, que é 
compulsório e tem limite de idade. Quando você para de estudar, você morre. 
Costumo proliferar a seguinte fórmula: criatividade = a estudo + adaptação 
das ideias. (HOWKINS, 2005, p. 117). 

 
Cunha (2018) apresenta que a criatividade, por mais pouca que seja utilizada 

em análises econômicas, quando comparada com a educação, pode ser 

compartilhada como um instrumental recurso promissor de elevações de indicadores 

econômicos e sociais. 

Ao definir que a criatividade tem a capacidade de uma visão ímpar de 

crescimento e geração de produtos e novos serviços e ideias de produção para 

novos consumidores. A criação de novos produtos e serviços gerados a partir da 

criatividade, tendo o valor agregado, transmite a grandeza pelo produto consumido, 

a economia criativa transmite a valorização materializada no ato de criar pelo criar 

algo, e do prazer em produzir (Howkins, 2005). 

 
Criatividade é a capacidade de gerar algo novo. Significa a produção por 
parte de uma ou mais pessoas, deideias e invenções que são pessoais, 
originais e significativas. Ela é um talento, uma aptidão. Ela ocorrerá toda vez 
que uma pessoa disser, realizar ou fizer algo novo, seja no sentido de “algo a 
partir do nada” ou no sentido de dar um novo caráter a algo já existente. A 
criatividade ocorre independentemente de esse processo levar ou não a 
algum lugar; ela está presente tanto no pensamento quanto na ação. Ela está 
presente quando sonhamos com o paraíso, ao projetarmos nosso jardim e 
quando começamos a plantar. Estamos sendo criativos ao escrever algo, não 
importa se publicado ou não, ou quando inventamos algo, seja essa invenção 
usada ou não. Eu uso a palavra criador para descrever qualquer pessoa que 
cria ou inventa algo novo. (HOWKINS, 2005, p. 125)  
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A criatividade é a matéria prima imensurável da economia criativa, segundo 

Deheinzelin (2011) que se pode encontrar em qualquer lugar do mundo, e em 

especial, no caso deste estudo, nos países da América do Sul, onde se necessitam 

desenvolvimento. 

Bendassoli (2009) compreende a criatividade sendo entendida, visualizada 

com uma forte especificação de geração de capital intelectual propriedade de 

conhecimento.  

Reis (2011) tem um olhar para a criatividade como um eixo focal de extrema 

importância para a Economia Criativa e para a geração de direitos autorais do 

criador, está economicamente composta por classe criativa e conjunto de empresas.  

Então a criatividade pode surgir tanto em um ato empírico quando acadêmico, 

a ideia de inovar, criar, gerar uma economia criativa acontece no ser indivíduo ou na 

classe criativa, tendo no estímulo interno do ser e externo através do coletivo que 

leva o indivíduo a ter além do prazer de obter recurso financeiro, ao prazer de fazer 

parte do ser criador que busca sanar as necessidades do dia a dia ou até mesmo 

gerar renda.  

O ser criativo do homem o acompanhou ao longo da história, e a 
criatividade foi estratégica em momentos como a revolução industrial, mas 
também na invenção da roda e nas descobertas científicas da era moderna. 
Logo, criatividade foi e é, muitas vezes, um diferencial, uma vantagem, para 
países, pessoas, empresas e sociedades (CUNHA, 2018, p.22) 

 

Howkins (2005) ainda faz uma observação sobre economia, na qual define 

um processo de troca e consumo de bens e serviços e fala sobre a relação entre 

desejos e anseios que são basicamente recursos infinitos, e consumo e produtos de 

insumos que são recursos finitos.  

De acordo com Cohen et al. (2008) dispõem sobre uma longa jornada que 

descreve sobre duas linhas distintas de abordagens quando do tema economia 

criativa: atividades substitutas através da desindustrialização a indústria cultural e 

classe criativa, explica que estas classes tendem a fusionar e arrematar a lacuna 

existente no desenvolvimento regional.  

Um derivado processo de desindustrialização das grandes cidades e a busca 

de atividades substitutas, e a outra foca um ensaio sobre o embate da indústria 

cultural e da “classe criativa” na economia regional.  

Podemos analisar através da analogia da UNESCO (2010) a importância do 

ser criativo na produção de bens e serviços para o consumidor individual ou coletivo, 
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com um novo olhar para a produção da economia criativa, que sai do campo 

industrial e se torna mais uma ferramenta de geração e de desenvolvimento 

econômico humano para toda e qualquer região rural ou metropolitana.  

Revela seque através da criatividade indivíduos se destacam e são estes que 

integram a economia criativa, e ao perguntarmos o que impulsionou este ser criativo, 

o contexto político não é somente o que impulsiona o profissional criativo, esse 

impulsionamento se dá por contextos internos pessoais e as influências externas dos 

líderes criativos, no seu meio cultural e no dia a dia do profissional criativo quando 

do contato comunitário através do convívio com pessoas criativas (CARVALHAL; 

MUZZIO, 2017). 

Em números, tomando como exemplo uma grande metrópole como Buenos 
Aires, a cadeia da economia criativa correspondeu a 9% do produto gerado, 
9,5% dos empregos e à adição de US$ 4,3 bilhões para a cidade, entre 
2003-2007 (UNESCO, 2010, p. 54). 

 

A economia criativa é mais uma ferramenta para o desenvolvimento 

econômico e geração de riqueza e empregos direto e indireto, com um novo olhar no 

fazer, no criar e no desenvolvimento humano, diversos órgãos internacionais em 

especial a UNCTAD (2013) vem apontando a multidisciplinaridade da economia 

criativa e a importância dessa nova ferramenta de produção econômica e humana. A 

criatividade pode ser utilizada em diversas áreas e profissões existentes ou os 

surgimentos de novas profissões. 

Florida (2011) aponta com focalização que a criatividade humana tem um 

desempenho de extrema relevância no desenvolvimento econômico de todas as 

classes sociais, e destaca a importância do poder de transformação econômica dos 

países, cidades e regiões, tendo um destaque ímpar ao paralelo com a 

industrialização tradicional, que tem como base os recursos naturais, petróleo, água 

e minerais. 

 
Quanto ao conceito de criatividade, existe larga discussão, inclusive 
multidisciplinar, ao abarcar áreas da comunicação, da cultura e das artes, 
da publicidade e da gestão. Por vezes, afirma-se ser equivocado pensar em 
criatividade, como muitos a pensam, um conceito limitado à criação de 
novos produtos apenas ou de novas empresas ou invenções (CUNHA, 
2018, p.23) 

 

Segundo a UNESCO (2010), a força de produtos gerados pela criatividade é 

imensa, e em diretrizes gerais, consideram-se criativas as ações e atividades 

econômicas capazes de gerar lucro de diversas formas, mas principalmente por 
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meio do comércio de bens, da prestação de serviços e dos direitos de propriedade 

intelectual e ação em destaque da indústria criativa. 

A UNCTAD (2013) mostra através de suas pesquisas e estudos sobre a 

economia criativa no âmbito internacional, a capacidade da criatividade de gerar 

lucro em diversos produtos da cultura, trabalho, comércio, tecnologia, educação e 

turismo, trançando um paralelo produtivo.  

Há uma grande interação na dimensão social, cultural, tecnológica e política; 

baseada em atividades criativas de conhecimento, abrangendo artes em geral, 

potenciais geradores de vendas do comércio e mais variedades de produtos e 

direitos de propriedade intelectual; em produtos tangíveis e intelectualmente 

intangíveis ou serviços artísticos culturais com criatividade, valor econômico, 

objetivos de mercado e assim constituindo uma nova dinâmica do setor de 

desenvolvimento econômico e humano, entre as mais diversas manifestações. 

 
É indispensável, para qualquer discussão sobre cidades criativas, ter em 
mente o conceito de economia criativa, já que historicamente os sistemas 
econômicos nutrem e dão forma e ambiência às cidades. Afinal, no centro 
da economia estão as relações humanas – as expectativas das pessoas, 
suas escolhas e comportamentos, que impactam nas decisões de produção, 
troca e até mesmo no modo como transformamos – ou não – a cidade na 
qual vivemos. (MACHADO, 2008, p. 16) 

 

Destaca Machado (2008) que o empreendimento econômico passa pela 

relação humana e pelo choque cultural, cujo convívio transborda e tem grande 

importância na transformação relacionada ao campo da economia, no ambiente em 

que vivemos, e transita do mesmo modo nas discussões sobre cidade criativa e 

economia criativa. 

Reis (2017) ressalta a importância da ação do Estado de mediar como 

facilitador na promoção de políticas públicas para o desenvolvimento de economia, 

relacionando o conceito de desenvolvimento de economia criativa em atividades 

culturais traçou um alinhamento na perspectiva de inovação com o contexto da 

economia criativa, apontando que é valorizado na economia atual e se destaca 

como um dos setores estratégicos ao desenvolvimento regional.  

UNESCO (2005) delibera sobre a geração econômica de diversos setores que 

vem ao encontro das atividades culturais, trata interação do homem artesão no criar 

com recursos da natureza com baixo impacto ambiental, pois tem uma relevância na 

produção da indústria cultural familiar, com isso ocorre a comercialização e criação 
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de uma atividade cultural ímpar, inovadora com técnicas e difusão de ensino entre 

gerações.  

Cabe considerar a definição da cadeia de Indústria Criativa no Brasil, 

conforme enseja a Firjan (2019): 

 

Quadro 1: Fluxograma da Cadeia de Indústria Criativa no Brasil 

ATIVIDADES RELACIONADAS 

INDÚSTRIAS SERVIÇOS 

Materiais para 
publicidade; 

Equipamentos de 
Informática; 

Registro de marcas 
e patentes; 

Livrarias, editoras e 
bancas de jornais; 

Confecção de 
roupas; 

Equipamentos 
Eletrônicos; 

Serviços de 
Engenharia; 

Suporte Técnico de 
TI; 

Aparelhos de 
gravação e 
transmissão de som 
e imagens; 

Cosmética; Distribuição, venda 
e aluguel de mídias 
audiovisuais; 

Operadores de 
televisão por 
assinatura. 

Impressão de livros, 
jornais e revistas; 

Produção de 
Hardware; 

Comércio varejista 
de moda, cosmética 
e artesanato; 

 

Instrumento 
Musicais; 

Equipamentos de 
Laboratório; 

  

Metalurgia de metais 
preciosos; 

Fabricação de 
Madeira e mobiliário. 

  

Curtimentos e outras 
preparações do 
couro; 

   

APOIO 

Construção Civil: 
Obras e serviços de 
edificação. 

Capacitação técnica: 
Ensino universitário, 
unidades de 
formação 
profissional. 

Representação 
Comercial. 

Reparação e 
Manutenção de 
computadores e de 
equipamentos 
periféricos. 

Indústria e Varejo de 
Insumos, 
Ferramentas e 
Maquinário. 

Telecomunicações. Comercio: Aparelho 
de som e imagem, 
instrumentos 
musicais; moda e 
cosmética em 
atacado. 

Serviço de tradução 

Tecelagem.   Agenciamento de 
direitos autorais 

Fonte:FIRJAN, 2019 

 

Ao observar que a economia criativa vem sendo aplicada por diversas áreas e 

empreendimentos podem compreender, de forma clara, as diversas 

questõesrelacionadas ao campo do desenvolvimento local, econômico e humano, 
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dessa forma a relevância da prática da economia criativa é comparada por Florida 

(2011). 

De certo modo, a qualidade de vida da população pode impactar e dar 

repercussão ao desenvolvimento econômicoregional, interpelando a demanda social 

do campo simbólico, da educação, e do papel da sociedade sobre o 

desenvolvimento, afinal, a ocorrência de elas estarem conectadas não estabelece 

que sejam obstruídas da memória, as várias mudanças que a sociedade tem 

ultrapassado.  

Cunha (2018) revela que estas mudanças no desenvolvimento do município 

ou região podem ser impactadas pelo alcance da economia criativa, de maneira 

indireta na democratização da educação, na tecnologia, na evolução da cultura 

pelas diversidades criativas. 

A UNCTAD (2013) ressalta a multidisciplinaridade da economia criativa em 

dimensão ao desenvolvimento, e em seu relatório aponta as áreas em que os 

conceitos são de características onipotentes e interligadas no lazer, no trabalho e na 

educação.   

UNCTAD (2013) afirma que o entrelaçamento da sociedade através da 

economia criativa com a educação, a cultura, a transmissão de conhecimentos 

acumulados por gerações, os simbolismos dos ritos culturais são valores que 

ajudam a lidar com os conflitos do cotidiano, permitindo às gerações evoluir. A partir 

da transmissão do conhecimento acumulado pelo coletivo, observa-se ainda o 

caráter inclusivo do segmento e dos mais diversos setores públicos e privados, 

diversas organizações da sociedade civil atua na economia criativa. 

 
A ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão 
maduras para a vida social tem por objetivo suscitar e desenvolver na 
criança determinados números de estados físicos, intelectuais e morais que 
dele reclamam, por um lado, a sociedade política em seu conjunto, e por 
outro, o meio específico ao qual está destinado. (DURKHEIM, 1973, p. 44). 

 

Substancialmente, parte da perspectiva de que o homem entrelaça seus 

conhecimentos individuais no convívio em diversos segmentos institucionais públicos 

e privados, há a necessidade de ser preparado para a vida em sociedade, e este 

procedimento deve ser realizado na esfera da família, como também nas escolas e 

universidades onde o fator cultural é diversificado.  
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O Quadro 2 indica a abordagem a ser trabalhada no desenvolvimento desta 

pesquisa a considerar que foi enfatizada somente a dimensão no eixo da cultura, 

referenciando a repercussão da obra assistencial na comunidade, principalmente em 

relação a seus parâmetros externos. Neste contexto, a obra de assistência social 

pode vir a contribuir por meio de seus projetos e de suas atividades culturais para o 

desenvolvimento interno.  

Como se faz possível observar as ações exercidas e a influência da indústria 

criativa no Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2: Mapeamento da Indústria Criativa 

INDÚSTRIA CRIATIVA (NÚCLEO) 

CONSUMO CULTURA MÍDIA TECNOLOGIA 

Publicidade e 
Marketing: 

Atividades de 
Publicidade, 
Marketing, pesquisa 
de mercado e 
organização de 
eventos. 

Expressões 
culturais: 

Artesanato, folclore 
e gastronomia. 

Editorial: Edição de 
livros, jornais, 
revistas e conteúdo 
digital. 

P&D: 
Desenvolvimento 
experimental e 
pesquisa em geral 
exceto biologia. 

Arquitetura: Design 

e projeto de 
edificações, 
paisagens e 
ambientes. 
Planejamento e 
conservação.  

Patrimônio e Artes: 

Serviços culturais, 
museologia, 
produção cultural, 
patrimônio histórico. 

Audiovisual: 

Desenvolvimento de 
conteúdo, 
distribuição, 
programação e 
transmissão. 

Biotecnologia: 

Bioengenharia, 
pesquisa em 
biologia, atividades 
laboratoriais. 

Design: Design 

gráfico, multimídia e 
de móveis. 

Música: Gravação, 

edição e mixagem 
de som; criação e 
interpretação 
musical.  

 TIC: 

Desenvolvimento de 
softwares, sistemas, 
consultoria em TI e 
robótica. 

Moda: Desenho de 

roupas, acessórios e 
calçados e 
modelistas. 

Artes cênicas: 

Atuação; produção e 
direção de 
espetáculos teatrais 
e de dança. 

  

Fonte: Mapeamento da Indústria Criativa (FIRJAN), 2019 

 

Usufruindo do contexto de que a economia criativa representa uma força 

poderosa que realiza grandes transformações para o atendimento das necessidades 

deste século XXI, consolidada por meio da inovação e consequente criatividade, 

gerenciando da melhor forma o crescimento e desenvolvimento, por contribuir com 



 

35 

 

um dispositivo que aciona uma das áreas mais rentáveis em termos de geração de 

renda, empregos e exportação.  

O foco da criatividade centraliza no potencial do indivíduo ou do coletivo por 

meio da inovação resultando na produção de bens e serviços criativos, com base no 

conhecimento ou capital intelectual para geração do trabalho, rentabilidade, 

impulsionando o desenvolvimento local, regional ou mesmo nacional. 

Segundo Leite (2000, p. 420-421), “a inovação é a essência do sucesso 

coletivo, é a aplicação de novos conhecimentos” e, a “capacidade voltada para a 

inovação [...], está sempre em busca de novas oportunidades para seu negócio” (p. 

146). 

No século XXI a economia engloba a criatividade e a cultura em um mesmo 

eixo, porém, enfatizando setores como tecnologia, inovação, desenvolvimento de 

softwares e eletrônicos, responsáveis em prover soluções a problemas e 

atendimento a necessidades, a partir da criatividade que insere através da inovação, 

melhorias e propostas que realçam melhores condições e termos de resolução dos 

desafios encontrados (LEITE, 2000).  

Cabe o entendimento de que existem setores que facilmente são visualizados 

como integrantes da economia criativa por sua atuação direta com a criatividade e 

cultura, com a atuação de trabalhos na televisão, teatro, jogos eletrônicos, rádio, 

cinema e afins, porém, tudo que for inovador e representar a criatividade 

representam a economia criativa, pela inovação e, pela solidariedade de um trabalho 

em conjunto, com contribuição em aspectos globais, como ocorre com os pequenos 

feitos dos empreendedores e sua contribuição para o desenvolvimento regional 

(SEBRAE, 2018). 

A criatividade passa a ser a mola propulsora de todo e qualquer 

empreendimento com amplitude sob as perspectivas da criatividade, com alta 

capacidade de gerir qualquer tipo de negócio.A criatividade e a inovação utilizam de 

fatores competitivos intrínsecos requerendo reinventar a forma de trabalho para lidar 

com grandes desafios como o baixo custo de mão-de-obra ou avanços específicos 

na tecnologia da informação (SEBRAE, 2018). 

Desta forma, a superação destes e outros desafios somente podem ser 

alcançados pela inteligência que surge de nova modelagem inserida nos negócios, 

novos processos, novas tecnologias e, principalmente de elementos decorrentes da 
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criatividade, imaginação e inovação, realizada com constância, determinando as 

novas diretrizes a serem seguidas para a sustentabilidade. 

Como a inovação e a criatividade são os elementos chaves neste processo, 

não ocorre restrição de aplicação, pelo contrário, passa a ser abrangente a toda e 

qualquer área em que seja reconhecida a sua importância, em cada pequeno ato 

que possa contribuir com melhorias e some ao todo em seus resultados (SEBRAE, 

2018). 

Mas sustentabilidade não é a única similaridade entre estas duas linhas de 

pensamento ou metodologia. Enquanto “economia criativa” é vista como um 

conceito, “tecnologia social” é vista como uma ferramenta, mas é possível que um 

conceito como “economia criativa” possa vir a evoluir para “tecnologia social”.  

Ao abordar estes temas é necessário ter afinidade com o trabalho de 

Hownkins, (2013) que apresenta em vários exemplos e possibilidades entre uma e 

outra, servindo de plataforma de trabalho e pesquisa. Estas interações e correlações 

teóricas existente entre as duas metodologias estão presentes nas ações da 

comunidade de assistência social.  

Economia criativa, atividades antes vistas apenas como recreativas ou 

culturais e de raiz, agora está associada à possibilidade de apartir da criatividade e 

da inovação evoluírem ao ponto de se tornarem uma alternativa socioeconômica 

viável e integrada ao novo perfil humano no século XXI (NEWBIGIN, 2010).  

 

Em nosso complexo mundo do início do século XXI enfrentamos desafios 
difíceis tais como a polarização e a desigualdade econômica. Por isso, é 
essencial desenvolver estratégias adequadas para dar rédea solta ao 
potencial criativo em geral e responder assim aos desafios culturais, 
econômicos, sociais e tecnológicos que afrontamos. Neste contexto, o 
conceito da economia criativa tornou-se cada vez mais importante no 
mundo como a principal ligação entre a cultura, a economia e a tecnologia. 
(NEWBIGIN, 2010, p. 11) 

 

Assim nota-se que é mais importante a real colaboração da economia criativa 

e da tecnologia social para efetivar um sistema econômico sustentável do ponto de 

vista global. 

A incorporação dos conceitos e métodos de pesquisas relativos à pesquisa 
histórica implica na admissão de que aspectos não econômicos contribuem 
para o desenvolvimento econômico regional, particularmente as práticas 
culturais regionais e locais. A consolidação de traços culturais específicos 
pode impactar sobre as atividades econômicas regionais. Porém, a relação 
entre as atividades econômicas pertinentes ao desenvolvimento econômico 
regional e as características culturais presentes na população que ocupa 
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cada região não é mecânica ou determinista. (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 
346). 

 
A economia criativa é pautada na humanização, na criatividade e na inovação 

provindas do indivíduo em seu processo de criação, que pode interagir 

coletivamente para sua viabilidade e concretização(VIEIRA; SANTOS, 2012).  

No entanto, ainda existem outras preocupações e perspectivas a serem 

ponderadas como a argumentação feita por Mirshawka (2016) na qual apresenta os 

novos rumos da empregabilidade e geração de renda, assim como a importância da 

criatividade neste processo para que o elemento humano não se torne obsoleto. 

Apesar da visão taxativa em relação as “tecnologias sociais” essa não é 

inferior seja em avanço ou sofisticação do que qualquer outra tecnologia que 

produza carros, ferramentas, dispositivos e outros. Ela apenas é direcionada a um 

setor diferenciado de estudo e demanda tanto ou até mais dedicação, estudo e 

comprometimento dos profissionais envolvidos.  

A estrutura que dá sustentação a cada uma das linhas de trabalho, suas 

semelhanças e diferenças no intuito de estabelecer a existência ou não de 

similaridade e a possibilidade ou não de integração e ou cooperação entre economia 

criativa e tecnologia social (MIRSHAWKA, 2016). Cabe, portanto, considerar que 

uma das dimensões da economia criativa é a cultura. 

No ponto de vista de dentro da economia a psicologia segue trabalhando a 

indústria criativa e a transformação deve se ressaltar que nós somos o que somos, 

mas, por outro lado, nós não somos nada sem a nossa emoção, ou seja, não 

adianta tirar a razão do indivíduo, pois, ela é uma parte dele, pois, ele é muito mais a 

emoção do que a razão (MELLO FERREIRA, 2007). 

 
Se considerarmos que os esforços mais expressivos em direção ao 
estabelecimento de denominadores comuns para Economia e Psicologia 
tenham partido de economistas ou pensadores sociais – mas não 
necessariamente de psicólogos – poderemos identificar uma tendência que 
aponta em outra direção, atualmente, quando mais psicólogos – psicólogos 
econômicos e, em alguns casos, psicólogos sociais – mostram-se dispostos 
a construir esta ponte, junto a alguns economistas (MELLO FERREIRA, p. 

71, 2007). 
 
Embora a educação trabalhe muito mais a razão, ou seja, o indivíduo tem que 

fazer, fazer e fazer, a emoção onde fica? Se o indivíduo está feliz onde está, se 

alienta que se o indivíduo não consegue ser feliz, não conseguirá ser criativo e, para 
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ser criativo, precisa estar satisfeito na emoção em um relação emoção-psicologia-

economia (MELLO FERREIRA, 2007).  

 

Ao estudar os fatores que determinam as diferentes formas de 
Comportamento – da percepção, aprendizagem e pensamento, 
relacionados ao Comportamento mental, às diferenças individuais e estados 
“normais” e “anormais” da Mente, passando por motivação, emoção e 
desenvolvimento –, a psicologia poderia ser considerada a matriz da 
economia e de todas as demais ciências sociais (MELLO FERREIRA, p. 83, 

2007). 
 

Se o indivíduo estiver satisfeito em sua satisfação pessoal como ser humano 

conseguirá ser muito mais criativo, pois, com desanimo não ocorre o potencial 

criativo a considerar que ele dificilmente ele será notado (MELLO FERREIRA, 2007).  

O potencial transforma até pedras, o desanimo não. A maioria dos brasileiros 

não consegue visualizar o que está dentro da indústria criativa como um trabalho de 

escolha de transformação muitos olham o empreendedor como um fracassado, um 

paradigma ainda a ser quebrado. Ocorre impacto diretamente da transformação do 

ser humano que é o empoderamento dele saber que ele pode transformar o local 

(MELLO FERREIRA, 2007).  

Em relação as considerações sobre o altruísmo segue o embasamento de 

que as pessoas fazem, porém, não sabem o que fazem e também precisam 

despertar a consciência do potencial humano que possuem para que deste potencial 

humano se possa gerar o potencial criativo. Para este despertar requer 

primeiramente encontrar em si o potencial criativo e conseguir desenvolver e mudar 

a crença de dependência gerando a transformação. 

Para que isto ocorra se faz necessário acreditar muito no ser humano e no 

desenvolvimento de seu potencial, de que ele tem potencial e é capaz de se auto 

gerir, sem ser somente dependente de recursos assistidos, despertando o 

desenvolvimento de potencialidades como ocorre no filme “O menino que descobriu 

o vento”.  

No filme “O menino que descobriu o vento” se retrata um menino como uma 

pessoa desacreditada e, no desenrolar da história do meio do nada ele consegue 

realizar algo muito significativo como ocorre ao tirar energia, tirar um potencial para 

sobreviver com melhor qualidade.  

Muitas pessoas possuem potencial em algumas áreas, mas se pode 

desqualificar quem tem menor potencial, existe o potencial de inventar, mas também 



 

39 

 

existe o potencial de executar. O executor é quem irá pôr as ideias do inventor na 

prática. Este menino exemplifica a transformação que executou na própria vida e 

para a comunidade em que vivia enunciado em uma história real.  

Por outro lado, a nossa educação é uma riqueza a ser executada, precisa 

porém de quem a execute, de criar, e isto já vem desde a revolução industrial, pois, 

se faz necessários pessoas que não somente criem, mas que executem.  

 

2.3. CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

 

A importância da economia criativa enfatiza a necessidade de haver uma 

ligação entre a cultura, a economia e a tecnologia, se utilizado da criatividade para a 

geração de empregos, riqueza e nova cultura, atuando fortemente no 

desenvolvimento regional, pela economia criativa, parametrizado o movimento com 

as mudanças geradoras de transformação, produzindo bens, serviços e cultura, sem 

detenção de monopólio deste conhecimento (NEWBIGIN, 2010). 

A economia da cultura é referenciada como oportunidades de geração de 

emprego, a valorização e difusão de um nicho cultural, a valorização da cultura local 

e que para outros grupos é novidade dando a oportunidade de empreender e se 

tornar ferramenta de entretenimento, de estudo, e de produção artística.  

Benhamou (2007) apresenta a economia da cultura e da indústria da cultura, 

como destaque na geração de emprego, na preservação da memória popular, e 

diante das mudanças econômicas e crises, como uma das principais responsáveis 

pela difusão deste conceito da economia da cultura ou indústria da cultura.  

Consideram, neste grupo tanto as atividades artísticas quanto as de 

preservação do patrimônio histórico e cultural. Esta autora advoga em favor de 

sinalizar como culturais não apenas as atividades artísticas, mas também as da 

chamada Indústria Cultural (compreendida por ela como um grupo que reúne o 

mercado fonográfico, editorial e cinematográfico), dada sua estreita relação com as 

artes. 

Os setores econômicos ligados à cultura aqueles de modo concernentes à 
criação, produção, comercialização e ensino de conteúdos intangíveis e 
culturais em sua natureza. Vistas atividades intensivas em trabalho e 
conhecimento e que estimulam a criatividade e a inovação dos mecanismos 
de criação e comercialização de bens culturais. São ainda abalizadas como 
atividades correlacionadas o turismo e atividades esportivas e recreativas 
(UNESCO, 2005, p.19). 
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A UNESCO (2005) demonstra o potencial da economia da cultura que vem ao 

encontro de Benhamou (2007) sobre a indústria cultural e o potencial de ambas ao 

observarmos as interações e geração de emprego através da economia criativa no 

turismo, seja nos segmentos culturais diversos com um campo muito amplos e 

interligados. No Brasil este conceito foi reestruturado pelo IBGE (2006; 2007) que 

acolheu a aplicação da situação e do termo economia da cultura, empregando 

inclusive a proposta de conceituação apresentada pela UNESCO, mas distinguindo 

e preferindo excluir de sua lista e linha de raciocínio, as atividades que estão 

relacionadas com o fazer empreendedor no turismo e no esporte. 

O traço das pessoas talentosas transmite as características culturais das mais 

diversas culturas e regiões no dia a dia, e este fenômeno ou fator diferencial por não 

ser determinista ou mecânico, pode transformar as atividades econômicas regionais 

com repercussão, diz Santos (2012).  

 

“A consolidação de traços culturais específicos pode impactar sobre as 
atividades econômicas regionais. Porém, a relação entre as atividades 
econômicas pertinentes ao desenvolvimento econômico regional e as 
características culturais presentes na população que ocupa cada região não 
é mecânica ou determinista”. (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 334) 

 

Considerando o papel da educação paraMorin (2003) alega que a educação 

deve reforçar o respeito pelas culturas, a dimensão política regional, as questões 

econômicas, tecnológicas, sociais e culturais, e os valores históricos culturais, 

estéticos, étnicos e antropológicos.  

 
A educação deve fortalecer o respeito pelas culturas, e assimilar que estas 
são imperfeitas em si mesmas, à margem do ser humano. Todas as 
culturas, como a nossa, constituem uma mistura de superstições, ficções, 
fixações, saberes acumulados e não-criticados, erros grosseiros, verdades 
profundas, mas essa mescla não é discernível em primeira aproximação e é 
preciso estar atento para não classificar como superstições saberes 
milenares, como, por exemplo, os modos de preparação do milho no 
México, que por muito tempo os antropólogos atribuíram a crenças mágicas, 
até que se descobriu que permitia que o organismo assimilasse a lisina, 
substância nutritiva que, por muito tempo, foi o seu único alimento. Assim o 
que parecia? Irracional? “Respondia a uma racionalidade vital.” (MORIN, 
2003, p. 105) 

 

Os traços culturais e as ações de determinados trabalhos locais alinham a 

importância da criatividade e a relevância no trabalho e na educação passada de 

geração em geração, analisando a função social da educação, e do potencial para 
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novos trabalhadores e consumidores da mão especializada, Konder (2000) afirma 

que não existe sociedade sem trabalho e sem educação. 

 
Toda sociedade vive porque consome; e para consumir, depende da 
produção, isto é, do trabalho. Toda sociedade vive porque cada geração 
nela cuida da formação da geração seguinte e lhe transmite algo dos seus 
conhecimentos e da sua experiência, educando-a. Não há sociedade 
humana sem trabalho e sem educação.” (KONDER, 2000, p. 112) 

 

Singularidades regionais, geográficas e culturais podem gerar oportunidades, 

estas estão ou são materializáveis em projetos estratégicos como política pública 

uma vez que exista um estudo sério sobre suas bases, estruturantes e não 

estruturantes, alguns destes aspectos da economia local de grande influência para o 

desenvolvimento regional já se encontram concretizados ou em fase de 

concretização (estes dois casos são mais presentes na iniciativa pública e privada), 

outros ainda não iniciados, mas já concebidos e a concretizar futuramente (estes 

sendo muito presentes nas organizações sociais, culturais e educacionais), outros 

ainda, simplesmente sob a forma de ideias-forças por se transformar em projetos 

(estes muito presentes no debate em conselhos, grupos de trabalho e outros de 

iniciativa popular) (SEBRAE, 2018).  

É importante a concretização de um aprofundamento minucioso das 

engrenagens que moldam o desenvolvimento RMVPLN e seu potencial para a 

implantação e assimilação da prática criativa, como a proposta nos fundamentos da 

economia criativa.  

Se deixarmos de lado momentaneamente o termo desenvolvimento regional e 

ampliar sua abrangência a nível global percebe o quão grande pode ser suas raízes, 

assim como sua aplicação da termologia “desenvolvimento”, que tende a conter uma 

forte conotação de aspecto abrangente, unificador e desafiador.  

Para aplicar efetivamente o projeto de desenvolvimento regional que leve em 

consideração o aspecto humano e intelectual e não apenas os aspectos da cadeia 

produtiva tradicional de produtos e insumos são necessários uma grande gama de 

ações paralelas e simultâneas, tanto a nível governamental e público como a nível 

privado. Planejamento, investimento e diálogo devem ser plataformas a este 

processo (SEBRAE, 2018).  

Neste aspecto a RMVPLN tem se diferenciado e dado passos importantes a 

esta transformação conceitual. Temos na região diversos polos industriais, parques 
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tecnológicos, incubadoras de negócios e uma grande parcela dos municípios 

incluíram em suas plataformas governamentais secretarias, departamentos e 

núcleos de estudo, estímulo e prática da economia criativa, levando em conta estes 

elementos ao planejarem suas cidades e o desenvolvimento da região.  

E tem sido assunto fluente nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento da 

RMVPLN (Por certo, tais projetos e a abertura de diálogo para um planejamento 

regional pautado no triple econômico, social e cultural, levando em consideração as 

características, regionais, geográficas e históricas da RMVPLN e o fator humano 

desencadearão múltiplos e intricados efeitos e constituem, por si só, excelentes 

oportunidades de negócio neste novo modelo proposto pela economia criativa 

(SEBRAE, 2017). 

Por outro lado, constituem-se como instrumentos fundamentais e decisivos 

para uma melhor, mais sustentada e indispensável, estruturação do sistema urbano 

regional (SEBRAE, 2018).  

Porém, a tão desejada mudança e ou revitalização da base econômica 

regional da RMVPLN passa, há um tempo, por saber aproveitar e valorizar, quer os 

recursos patrimoniais endógenos, quer os “saber-fazer” da tradicionalidade da 

RMVPLN e, há outro tempo, pelo esforço continuado do incremento e 

desenvolvimento da indústria, serviços e turismo, num quadro de inovação e 

modernização, que geram atração de investimento estruturante de dentro e de fora 

do país e a mudança na preparação dos recursos humanos e início de práticas de 

governança proativa.  

Estes pontos fazem da RMVPLN um dos locais mais propícios nacionalmente 

à efetivação do grande “projeto de desenvolvimento regional com base na economia 

criativa”.Ao observar a relação entre inovação e sustentabilidade gerida pela 

contribuição das obras sociais, segue o entendimento de que atribui caracterização 

para a criação de valorização agregada sem deter ações que possam vir a gerar 

comprometimento do equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais 

da empresa, em busca da finalidade de obtenção de fortalecimento da 

competitividade, lucratividade e sobrevivência existentes (SEBRAE, 2017). 

Isso significa que a constante busca pela constância de inovação deixa de ser 

suficiente para a manutenção das atividades e desenvolvimento global, requerendo 

melhores condições de competitividade e atuação no mercado no decorrer do 

tempo, com precisa inovação sob as concepções do tripé da sustentabilidade. 
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Neste contexto, as ações sociais passam a contribuir para o aprimoramento 

social, capacitação profissional, combate à desnutrição e a pobreza, afastando os 

menos favorecidos da violência e do crime, gerindo recursos que fazem com que 

cada indivíduo possa evoluir e consequentemente ocorra o desenvolvimento da 

região em que vive. 

A inovação e sustentabilidade representa que passa a ocorrer na região, por 

meio das obras sociais, a introdução de novidades de quaisquer tipos, gerando 

desenvolvimento e a adoção de processos produtivos, serviços ou métodos de 

gestão, novos negócios geradores de resultantes ao longo do ciclo de vida do 

cidadão em resultados positivos para a sociedade e para o meio ambiente, desde a 

minimização e otimização de recursos a melhoria da qualidade de vida. 

Neste cenário, simultaneamente, passa a maior nível de obtenção de 

eficiência, tanto em termos econômicos, como em respeito à capacidade de apoio ao 

meio ambiente, com abrangência a instrumentação de justiça social, com promoção 

e realização da inclusão social. 

Sob a dimensão social cabe maior preocupação em relação aos impactos 

sociais gerado pelas inovações, tanto dentro como fora das instituições, em prol do 

combate a ineficiência e a melhores condições relacionadas ao desemprego, 

exclusão social, pobreza, diversidade organizacional, entre uma série de outros 

aspectos em que os indivíduos que as vivenciam requerem auxílio e orientação. 

Sob a dimensão ambiental cabe maior preocupação em relação aos impactos 

ambientais referente aos cuidados com a utilização desmedida dos recursos 

naturais, além de gerir adequada e conscientemente a redução das emissões de 

poluentes, a inclusão de processos de ecoeficiência, dentre os quais envolvem a 

utilização racional de energia, água e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Sob a dimensão econômica cabe considerar se preocupar com a eficiência 

econômica, se existem diretivas de prosperar, geração de lucro e de vantagens 

competitivas nos mercados de atuação, onde atuam, em busca de perpetuação de 

suas atividades.No século XXI, estes três elementos passam a representar a base 

de requisitos a ser atendida, direcionada ao êxito da sustentabilidade, gerindo uma 

nova modelagem de negócios, por meio de empreendimentos integrados a 

economia criativa e ao desenvolvimento sustentável (SEBRAE, 2017). 

Surge desta forma a determinação da importância de novos insumos 

designados por recursos essenciais na geração dos produtos e serviços que 
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impactam diretamente no desenvolvimento regional a partir de matérias primas como 

a criatividade, o conhecimento e a cultura amplificado com os eventos e congresso 

que ocorre na comunidade assistencial social.  

A geração destes recursos passa a integrar o processo que alimenta a 

economia criativa, como fontes inesgotáveis, com multiplicação e constância da 

criatividade e do conhecimento com conexão dos negócios ao desenvolvimento 

sustentável. 

Na economia criativa, segue se o pensamento de gerir sempre a inovação por 

meio de soluções econômicas, considerando a humanização e a sustentabilidade do 

planeta com melhor entendimento no decorrer lógico do processo, em busca de 

aplicações que possam gerir avanços econômicos, sociais e ambientais. 

No que condiz aos quatro pilares da educação para ser criativo é necessário 

saber conviver, o principal, se não consegue ouvir não consegue assimilar a 

interação ouvir e ver, não consegue agregar e isso é um refinamento que nem todos 

conseguem e, quando se está dentro do terceiro setor, seja em uma ONG sem fins 

lucrativos, seja através da igreja, enfim precisa haver o desenvolvimento na pessoa, 

desta sensibilidade e, esta leva um certo tempo, ela não é desenvolvida do dia para 

a noite, não é treinada como se faz com a música.  

A sustentabilidade do lar envolve a base que fortalecer a família, por meio de 

suas competências, como uma das principais bases para consolidar e estruturar o 

desenvolvimento de pessoas saudáveis, tanto em aspectos físicos como 

psicológicos e sociais, com geração de vínculo onde existam laços de afeto 

considerando valorização de cada vida envolvida e dos resultados coletivos e esta 

ação vem ao encontro da linha da economia criativa. 

Segundo SEBRAE (2012)que traz as características e potencialidades da 

economia criativa: a criação de produtos não poluente, a inovação tecnológica, o 

fortalecimento dos vínculos das características regionais, a geração de emprego, 

renda, a oportunidade de novas qualificações profissionais, e o crescimento da 

economia associada a outros segmentos produtivos, a promoção da inclusão social, 

o reforço da cidadania e a promoção da diversidade e do respeito. 

A desestruturação e desestabilização das famílias é uma realidade que afeta 

diretamente as crianças, jovens e adolescentes, favorecendo as situações de 

vulnerabilidade, principalmente se não houver um direcionamento de sua rotina e 

conscientização do que é certo ou errado, comprometendo a qualidade de vida, a 
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cidadania, a aprendizagem e uma diversidade de outras oportunidades e situações 

de bem. 

Cabe aqui ressaltar uma das mais importantes funções das instituições 

sociais, diante a sua atuação na sustentabilidade das famílias, gerindo 

oportunidades de desenvolvimento de competências familiares, assegurando o 

acesso a meios que possibilitem melhor qualidade de vida, com garantia de 

melhores condições de sobrevivência e desenvolvimento. 

Na Figura 1 abaixo podemos ver o potencial da Indústria Criativa nos três 

pilares da sustentabilidade surge a da economia criativa brasileira, princípios 

norteadores da indústria criativa, economia criativa: a observação da 

sustentabilidade na ação para desenvolvimento local e regional, a relevância da 

diversidade cultural regional, inovação agente de desenvolvimento da cultura e das 

expressões impar na produção, a inclusão sócio produtiva com base em uma 

cooperação economia e solidária.  

 

Figura 1: Intersecções da Economia Criativa 

 

Fonte: SEBRAE, 2012 

 

Como principais resultados, a Instituição Social, que foi estudo dessa 

dissertação, faz parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e 

busca a redução da vulnerabilidade social das famílias, maior qualificação de seus 
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membros, melhores condições de empregabilidade e de renda, disponibilização de 

serviços que impactaram diretamente em melhores condições sociais, tais como a 

assistência jurídica, social, odontologia, nutricionista, dermatologia, psicologia, 

psicopedagogia, em oferta gratuita, realizada por profissionais voluntários. 

Com melhores condições as famílias passam a enfrentar melhor suas 

questões sociais vivenciadas no cotidiano, por meio de encaminhamento e 

orientação a rede social, liberação de recursos materiais como cestas básicas, vales 

transportes, óculos e fotos e, qualificação em artesanato e costura, inserindo nas 

famílias, por meio de aquisição de mais recursos e competências, maior 

sustentabilidade.  

O projeto favorece a consolidação da base familiar gerindo competências e 

ações de sustentabilidade, melhoria e orientação da criatividade para atividades 

empreendedoras em uma nova modelagem de cenário que se torna propícias a 

economia criativa, diante uma base mais solidificada. 
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3. MÉTODO 

Na elaboração desta dissertação foram realizados procedimentos de 

levantamento de informações, coleta de dados documentais e bibliográficose 

entrevistas direcionadas aos indivíduos que frequentam a instituição social e, as 

pessoas que presenciaram a transformação e a geração de renda, por meio das 

atividades criativas e culturais, bem como a cooperação mútua entre indivíduos da 

mesma instituição ou área de atuação.   

Ao realizar a investigação dos dados por meio de registros oficiais, pessoais, 

de tradições orais, de registros pictóricos, de materiais publicados e de registros 

mecânicos, além do acompanhamento presencial e vivencial, seguiu o atendimento 

ao objetivo deampliar o campo de conhecimento sobre o estudo proposto.   

Estes conceitos e ferramentas desenvolvidas que se complementam em 

diversos pontos do desenvolvimento regional e que foram ao encontro da 

possibilidade de sustentabilidade inclusiva da economia criativa no âmbito 

multidimensional com suas especificidades e amplitude de ações, a proposta de 

investigação de geração de emprego, de inovação e geração de renda,por meio da 

criatividade se tornaram a contrapartida da pesquisa.  

A observação da interação do desenvolvimento regional com a economia 

criativa, por se tratar de oportunidade a partir de profissionais, pessoas criativas, das 

cidades e ambientes criativos que tendem a influenciar e impulsionar o 

desenvolvimento econômico e humano local com as digitais da responsabilidade e 

da inclusão social, as informações através do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) e FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), 

deram base da integração da mão de obra criativa, que possui a capacidade de 

deter boa parte da lucratividade de sua produção e dos serviços prestados. 

A pesquisa buscoupor meio da metodologia interagircom as fontes de dados 

levantados edos documentos institucionais, com os grupos formados para coleta de 

dados; documentação municipal, estadual e nacional sobre o tema, para produção e 

descrição do objeto de pesquisa. De forma ética e crítica, elucidou possíveis 

interações, relacionamentos e problematização na produção de produtos ou 

prestações de serviços criativos da comunidade de assistência social e possível 

busca por geração de renda.  
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O processo a seguir visou explanar a forma metodológica do que foi 

desenvolvido, da pesquisa e suas diretrizes e procedimentos. As técnicas de análise 

de dados, aspectos metodológicos de população, amostras, plano de análise e 

coleta de dados, área de realização e demais nomenclaturas e descrições da 

pesquisa.  

O processo adotou a seguinte metodologia: 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi executada pela metodologia qualitativa exploratória, pelos 

procedimentos (abordagem direta e indireta); pelo objeto (bibliográfica e pesquisa de 

campo) que uma vez ao serem levantados os dados bibliográficos sobre o objeto de 

pesquisa, com o foco analítico na economia criativa, estudo de caso das atividades 

culturais da comunidade de assistência social seguiram com base em autores como 

(Vieira, 2009); Santos (2012); Souza; Awad, (2012); Pimenta (2014); Machado; 

Vieira (2016); Cunha (2018) sobre o Desenvolvimento e Crescimento Econômico; 

Golgher (2004); Cohen et al. (2008); Machado (2008); Reis (2017); Bendassoli 

(2009); UNCTAD, (2013); UNESCO (2010); Deheinzelin (2011); Florida (2011); 

Howkins (2012); Carvalhal; Muzzio (2017); NEWBIGIN, 2010); SEBRAE (2019) 

sobre a Indústria e Economia Criativa e; Konder (2000); Morin (2003); UNESCO 

(2005); Benhamou (2007); VIEIRA; SANTOS (2012); SEBRAE (2018); FIRJAN 

(2019) Sobre a Cultura e Desenvolvimento, entre outros. 

 

Quadro 3: Etapas da Pesquisa e Métodos 

Etapa da 
Pesquisa 

Métodos Empregados  

Análise 
conceitual e 
explanação 
metodológica. 

Pesquisa e análise bibliográfica;  
Problematização da Pesquisa; 
Definição dos objetivos primários e secundários; 
Formatação e conclusão da metodologia. 

Pesquisa 
qualitativa 
exploratória  

Problematização do estudo; 
Elaboração de roteiro de entrevista;  
Encaminhar a Submissão ao Comitê de Ética; 
Coleta de dados primários por meio da Instituição e profissionais 
criativos; relatórios, documentos e dados qualitativos da FIRJAN. 
Coleta de dados secundários por meio de entrevista. Questões para a 
pesquisa qualitativa. Sete questões abertas para 4 membros 
envolvidos com a gestão da comunidade de assistência social e, Seis 
questões abertas para 4 membros assistidos/colaboradores 
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envolvidos na comunidade de assistência social. 

Análise e 
interpretação 
dos resultados 

Transcrição de dados qualitativos; 
Análise e interpretação dos dados coletados. 

Considerações 
finais  

Atendimento às etapas e objetivos da pesquisa, fechar com a 
discussão final sobre a relevância e contribuição dos dados 
levantados e analisados, e exposição de novos campos para 
próximas e futuras pesquisas. 

Fonte: Elaborada pelo Autorcom base em Godoy (1995); Gil (2010); Gil (2011); Lakatos; 

Marconi (2011).  

 

A pesquisa em sua primeira etapa encontrou-se com a análise bibliográfica 

com base fundamental de discussão para foco da pesquisa sobre Crescimento e 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Economia Criativa, Cultura e 

Desenvolvimento. E na segunda etapa o roteiro de entrevista/questionário foi 

submetido ao conselho de ética e encontra se aprovado sob o Parecer 

Consubstanciado do CEP – Número 3.574.300.  

 

3.2. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Sob a ótica da Economia, Psicologia da Economia, Sociologia da Economia e 

demais ciências ocorre a contribuição de elementos multidimensionais na construção 

de novos cenários de crescimento e desenvolvimento econômico com a participação 

da sociedade neste processo ultrapassando os aspectos social e assistencial com a 

abertura e ampliação de discussões sobre o desenvolvimento local.  

Traz desta forma este aspecto territorial para o âmbito social caracterizando o 

papel de cada um dos indivíduos e da sociedade como um todo desde cada um que 

participa das atividades e do processo ao corpo constituído pelas empresas 

envolvidos por legislações e formatos de modelos que direcionam a vários caminhos 

que formatam esta proposta. 

No preparo da questão assistencial as experiências seguem conforme o 

segmento objeto de estudo da pesquisa com recursos que contam com o 

voluntariado, doações, arrecadações e dinâmicas de distribuição de recursos o que 

requer profissionalismo no intuito de sua eficácia de gestão e de contemplar 

objetivos e possibilidades que surjam durante este processo. 
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Para otimizar o processo define se como critérios de procedimento de coleta 

de dados os elementos de captação absorvidos pelo público que vivencia a rotina 

diária dentro da Obra Assistencial a qual conta com captação de recursos privados, 

entidades governamentais, projetos voltados as obras assistenciais, escassez de 

recursos, controle de custos para que não sejam mais elevados do que os recursos 

captados, se precavendo para que as arrecadações de recursos públicos sejam 

sempre maiores do que a metade de suas necessidades como garantia de sua 

operacionalização. 

Tais desafios denotam que um plano deve ser estabelecido para que se 

determine o que se deve fazer diante as expectativas de um potencial esperado em 

busca da proposta desta pesquisa com organização de sua estrutura que segue 

primeiramente com contemplação de uma proposta teórica em conjunto a 

complementação de um posterior relatório técnico da dissertação como uma 

resposta colaborativa do que foi proposto, observado e encontrado. 

Diante o posicionamento dos gestores da obra assistencial se faz possível 

observar que conceitos possuem, a ótica visionária que seguem e como conseguem 

visualizar todas as atividades, desafios, necessidades e possibilidades dentro de sua 

própria prática sob a experiência adquirida. 

Neste contexto, realizar a Análise de SWOT possibilita identificar a relação 

das pessoas na realização dos trabalhos da Obra Assistencial que diante as suas 

necessidades e desafios deixa simplesmente da dependência do voluntariado e da 

arrecadação de recursos públicos para aproveitamento das oportunidades de 

conscientizar e diante os eventos culturais gerar fontes de emprego e renda em um 

ciclo que abrange o acolhimento dos indivíduos em momentos de vulnerabilidade até 

que despeçam para outros rumos ao serem fortalecidos e compartilharem e 

contribuírem para o acolhimento de novos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade. 

As questões culturais e a monetização de produtos e eventos criados nas 

atividades da obra assistencial buscam encontrar um momento de equilíbrio que 

sustentabilize melhor os projetos existentes sendo referencial para outras 

instituições, profissionais e literatura que busquem exceder o nível de excelência em 

um formato de criatividade que busque gerir recursos para suprir as necessidades 

da Obra Assistencial e direcionar a liberdade cultural e financeira de seu público 

alvo, cidadãos em vulnerabilidade, carentes de assistência. 
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A teoria que embasa esta pesquisa segue no levantamento de dados de base 

para a credibilidade científica inicialmente pela observação e coleta bibliográfica, 

realizando entrevistas por meio de questionário aberto para posterior 

avaliaçãoanalítica, com respectivas informações compiladas em tabelas, na 

apresentação e análise dos resultados. 

Em um primeiro momento foi pesquisado um referencial bibliográfico 

documental do conceito do crescimento e desenvolvimento econômico, da indústria 

e da economia criativa, da cultura e do desenvolvimento e, posterior em discussão e 

resultados realizado um trabalho da pesquisa com caráter empírico com o 

levantamento e mapeamento das atividades culturais na economia criativa na 

comunidade de assistência social. 

Em etapa posterior, após a submissão e aprovação pelo comitê de ética, foi 

realizado o segundo momento da pesquisa, uma pesquisa qualitativa, onde, as 

entrevistas em campo, com o levantamento bibliográfico documental da instituição, 

com levantamento de dados, com a aplicação de um questionário semiestruturados, 

e respostas de dois diretores, dois artistas, dois artesãos e dois mestres dos saberes 

populares, todos profissionais ligados à atividade criativa da instituição e, compilada 

as informações com realização de análise dos dados das informações relatadas 

pelos gestores e colaboradores. 

Segue, portanto, a realização de uma pesquisa qualitativa, utilizando um 

questionário aberto descrito no Apêndice 1 (em anexo), focando tanto o grupo dos 

gestores quanto para os colaboradores. Ainda, segue a realização de uma análise 

das forças e fraquezas da comunidade de assistência social ou Matriz SWOT, com 

indicação de seus objetivos, identificação das forças e fraquezas, oportunidades e 

ameaças, do impacto direto no ambiente interno e externo, dos pontos críticos 

passíveis de contenção e melhoria e, de seus pontos positivos, passíveis de 

expansão e investimento, para enfim, após a realização de todas estas etapas ser 

realizada as considerações finais. 

 

3.3. ÁREA DE REALIZAÇÃO 

 

Como área de realização utilizou a pesquisa qualitativa, analisando os fatos 

da história, tanto dos indivíduos como do coletivo ligado à fundação da comunidade 
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assistencial, que atuam e interagem em suas ações e projetos culturais. Dentro da 

região sudeste do município de São José dos Campos/SP. 

Os riscos existentes para os entrevistados envolveram as possibilidades de 

ocorrer certo desconforto ao responder as perguntas, que foram feitas na Instituição 

Social, de demandar algum tempo para responder a entrevista, o que gerou algumas 

adaptações de sua realização.  

Para reduzir os riscos existentes para os entrevistados, foi realizada uma 

entrevista da forma mais objetiva possível e, o entrevistado poderá interromper a 

entrevista sempre que quiser caso julgue que as perguntas estejam gerando certo 

desconforto, poderá parar de responder na hora em que assim quiser o que foi 

esclarecido no momento inicial da entrevista.  

A entrevista foi realizada no local de atividade de cada entrevistado, na 

comunidade assistencial, para que o mesmo não precise se locomover, com 

realização transparente com o apoio da instituição durante à hora de realização de 

suas atividades.  

 

3.4. INSTRUMENTOS 

 

A pesquisa bibliográfica documental e a pesquisa de campo (entrevistas) 

seguiu realização conforme o Apêndice 1 em anexo. A pesquisa foi realizada por 

meio de entrevistas semiestruturadas, com foco em identificar fatores relacionados 

às atividades culturais, ao fator organizacional do projeto e dos populares evolvidos. 

Após a aprovação do comitê de ética sob o Parecer Consubstanciado do CEP 

- Número 3.574.300, foi realizado o segundo momento da pesquisa, uma pesquisa 

qualitativa, onde, as entrevistas em campo, com o levantamento bibliográfico 

documental da instituição, com levantamento de dados, com a aplicação de um 

questionário semiestruturado, e respostas de dois diretores, dois artistas, dois 

artesãos e dois mestres dos saberes populares, todos profissionais ligados à 

atividade criativa da instituição. 

A fim de preservar a privacidade do entrevistado. Para a coleta de dados e 

análise do conteúdo o entrevistado assinou o termo legal domado ao Termo Livre 

Consentimento Esclarecido Individualmente concedido pelo Comitê de Éticada 

Universidade de Taubaté. 
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3.5. PLANO PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

O plano identificou realizar coleta de dados e respectiva análise de dados 

qualitativa, a partir de pesquisa de campo com o apoio de gráficos, tabelas, quadros 

ou qualquer outro meio que acomode os números.Foram consideradas as 

abordagens sobre o conceito de desenvolvimento:economia criativa, economia da 

cultura com relação às atividades culturais da comunidade de assistência social, no 

que diz respeito à infraestrutura, e por fim às estratégias para o desenvolvimento 

econômico e humano, o objetivo foi entender e promover os benefícios da economia 

criativa nos benefícios diários na qualidade de vida das pessoas, utilizando o método 

da análise SWOT. 

Desta forma, foi realizada análise Matriz SWOT, para fins de identificação de 

quais objetivos se tornam necessários a serem determinados para seu 

aprimoramento, ou seja, a partir da identificação das forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças, com impacto direto no ambiente interno e externo, surgiu 

a identificação de seus pontos críticos passíveis de contenção e melhoria e de seus 

pontos positivos, passíveis de expansão e investimento. 

Primeirofoi estabelecido um cronograma para que a execução da pesquisa 

possa auxiliar o procedimento do processamento de toda informação levantada, e 

com os dados analisados, apresentar com total embasamento nos documentos, 

revistas e site da comunidade de assistência social, o resultado das análises sobre a 

economia criativa encontrada na Internet, utilizando-se de ferramentas de busca com 

a sistematização de palavras palavras-chave, que vão ao encontro do foco de 

estudo, o quese torna visível no organograma da Pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros, artigos, revistas, 

sites, em busca de conceituar e indicar o desenvolvimento, a economia criativa e a 

economia da cultura como as publicações realizada por NEWBIGIN (2010); SEBRAE 

(2019); UNESCO (2005); EMPLASA (2018), CMCAM (2019), FIRJAN (2019), entre 

outros. 

Como fontes documentais foram utilizadas principalmente os dados 

fornecidos pelo sistema FIRJAN e pelos três poderes, governos federal, estatal e 

municipal, identificando principais aspectos de resultados, benefícios, profissionais, 

remuneração, leis, programas e ações realizadas. 
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Foram utilizados documentos e realizadas entrevistas mediante a aplicação 

de um questionário na comunidade de assistência social (Apendice 1), verificando as 

perspectivas dos entrevistados sob as atividades culturais realizadas. 

O questionário utilizado se estrutura composto por uma amostra de oito 

participantes,sendo quatro colaboradores que frequentam mais ativamente e quatro 

colaboradores atendidos que frequentam a instituição mais frequentemente a 

considerar melhor aproveitamento das informações dado o grande fluxo e 

rotatividade do quadro de colaboradores da instituição, com filtro entre gestores e 

colaboradores, por amostragem da população local envolvida direta e indiretamente 

em projetos de Instituições e coletivos, maiores de 16 anos. Para a amostragem 

abaixo: Questões para a pesquisa qualitativa. Sete questões abertas para 4 

membros envolvidos com a gestão da comunidade assistencial e, Seis questões 

abertas para 4 membros assistidos/colaboradores envolvidos na comunidade 

assistencial, conforme APÊNDICE 1 (em anexo) – ROTEIRO DE ENTREVISTAS. 

Os procedimentos utilizados nessa pesquisa obedecem aos critérios da ética 

em pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução nº 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde. Cabe destacar que após o consentimento em sua participação 

pode ocorrer à desistência de continuar participando, diante o direito e a liberdade 

de retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes ou depois da coleta 

dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo ao pesquisador.  

Não coube aos entrevistados qualquer despesa e também não coube 

qualquer remuneração. Os resultados da pesquisa foram analisados e publicados, 

sendo a identidade dos pesquisados preservadas e guardada em sigilo. Ressalta se 

que a pesquisa propõe satisfação de participação aos entrevistados que receberam 

a oportunidade de divulgar os benefícios e o comprometimento de seu trabalho para 

com a sociedade, não incorrendo motivo de insatisfação, porém, cabe resguardar, 

identificar e comunicar seus direitos em caso de desistência da participação, ou 

ainda, se de alguma forma se sentir constrangido a continuar.  

Para minimizar as possibilidades de não haver algumas das questões 

respondidas todos os entrevistados receberam orientação e o pesquisador ficoua 

disposição para quaisquer dúvidas, porém, usufruem o direito de não resposta. Em 

caso de não resposta de alguma questão a orientativas foi de realizar a sua revisão.  

Não existiu benefício direto para os envolvidos, mas como este faz parte de 

uma obra social obteve se benefícios sobre a análise e resultados possíveis do 
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trabalho que podem contribuir na melhora da gestão do projeto social o que 

beneficiou a comunidade, por meio da melhora da qualidade de serviço prestado 

pela comunidade. Buscaram se como benefícios entender os principais problemas 

decorrentes, das atividades da indústria criativa nas atividades culturais da 

comunidade assistencial e as possíveis estratégias adotadas para minimizar as 

lacunas sociais e econômicas, resultados dessa modalidade de atividades culturais, 

econômicas e criativa que tem aumentado na comunidade assistencial, bem como a 

contribuição que promove por meio de suas atividades, considerando que se trata de 

benefícios indiretos aos participantes da pesquisa. 

O contato inicial com os potenciais participantes da pesquisa foi realizado em 

um espaço aberto dentro da própria instituição em um banco no jardim local, uma 

área de paz, tranquilidade e reservada, para a obtenção do termo de consentimento 

livre e esclarecido, com privacidade, quebra de gelo, deixando todos bem à vontade, 

evitando o constrangimento, sugestionando um bate papo informal e casual, por 

meio do contato direto que foi realizado em grupo por palestras, onde, neste grupo 

serãosolicitadas quais pessoas gostariam de participar, depois cada qual seria 

visitada individualmente no momento da execução de suas funções, sendo 

parabenizadas pelo trabalho, em conversa casual, realizada pessoalmente pelo 

pesquisador acompanhado por um dos responsáveis indicados pela instituição. Foi 

necessária no mínimo de duas a três visitas para contato e proximidade dos 

entrevistados.  
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4. RESULTADOS EDISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADOS 

 

A Indústria Criativa se fortalece com as ações de economia criativa que 

possuem relação com a realização de projetos sociais e culturais, considerando que 

para o atendimento as novas necessidades de consumo, busca a idealização da 

unificação de criatividade, geração de valor e movimentação financeira, onde, o 

capital intelectual é a matéria prima. (HOWKINS, 2012) 

Seguindo a modelagem conforme o Fluxograma da Cadeia de Indústria 

Criativa no Brasil e o Mapeamento da Indústria Criativa, segundo a Firjan (2019), 

diante o papel fundamental da economia criativa foram analisados a ações descritas 

abaixo: 

 Fomentode iniciativasculturais, diante o estímuloempreendedor as 

iniciativasculturais, ocorremporpatrocínios e viabilização de 

projetosculturais;  

 Apoioa preservação do patrimônio cultural com adivulgação, da proteção e 

do fortalecimento de atividades de cultura;  

 Impulsionamentode açõesinovadoras, onde, se estimulam a 

procurapornovasformas de comunicação, criação e 

favorecimentoaoacesso a cultura e;  

 Verificarosimpactos dosinvestimentosgerando valor agregadocom as 

ações, de forma queocorraefeitopositivo para a sociedade, ou para o 

públicoalvodesejado.  

Desta forma, as comunidades de assistência social exercem importante papel 

ao combater as necessidades sociais existentes, preparando as pessoas envolvidas 

(jovens, adultos e crianças), para visualizar e vivenciar as condições mínimas 

necessárias a contribuir com a criatividade e com ações de inovação. 

 

4.1.1Processo do desenvolvimento regional 

 

A localizaçãoda região metropolitana do Vale do Paraíba, onde se encontra 

diversas cidades históricas, circuito religiosoe,também,a cidade de São José dos 
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Campos conhecida como a cidade da aviação e tecnologiafica no eixo Rio e São 

Paulo, uma das cidades mais ricas do Brasil, mas que no campo da Cultura na 

educação, principalmente pela limitação dos pontos de cultura e de escolas de 

tempo integral, o que remete a maiores dificuldades de direcionamento do público 

mais jovem.Esses desafios são maiores nas periferias da cidade com na região 

sudeste do município. 

Nessa localidade existe uma obra assistencial, objeto desse estudo, que pode 

contribuir para o desenvolvimento por meio de projetos e atividades culturais de 

várias dimensões, com destaque aos projetos de dimensão da cultura. 

Este eixo é de grande importância para o desenvolvimento econômico, e para 

as questões de responsabilidade social e ambiental, berço de grandes empresas 

instaladas na região que visam desenvolver seus empreendimentos econômicos e 

ao mesmo tempo usufruir dos benefícios de isenção de impostos oferecidos por 

diversos municípios que compõem esta região. E em meio a este cenário que se 

desenha a grande luta do poder público para com desenvolvimento regional, 

econômico e social, e ao mesmo tempo para a preservação ambiental.  

A RMVPLN está situada entre as duas Regiões Metropolitanas mais 
importantes do país: São Paulo e Rio de Janeiro. Destaca-se nacionalmente 
por intensa e diversificada atividade econômica. A produção industrial é 
altamente desenvolvida, predominando os setores automobilístico, 
aeronáutico, aeroespacial e bélico nos municípios localizados no eixo da 
Rodovia Presidente Dutra.  Destacam-se também as atividades portuárias e 
petroleiras no Litoral Norte e o turismo na Serra da Mantiqueira, Litoral e 
cidades históricas. A região caracteriza-se, ainda, por abrigar importantes 
patrimônios ambientais de relevância nacional, como as Serras da 
Mantiqueira, da Bocaina e do Mar, e pelas fazendas de valor histórico e 

arquitetônico (EMPLASA, 2018). 

 

E o município de São José dos Campos/SP ao pertence à região 

Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVPLN) e tem na religiosidade, na fé, que é 

uma ação de relevância para história do desenvolvimento da região, Ramos (1971) 

fala sobre o final do século XVI e início do século XVII, que ao longo da viagem de 

diversas pessoas ao passar pela região, estas buscavam construir capelas e igrejas 

para que pudesse professar sua fé, os nomes de alguns desses homens que deixou 

cravado da região do Vale do Paraíba são Fernão Dias Paes, Borba Gato e Jaques 

Felix fundador de Taubaté no ano de 1639.  

E com o caminhar de cada época, vem acontecendo o desenvolvimento e as 

mudanças necessárias e de interesse do grupo que se encontra atuante em 
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determinada localidade, como a exemplo do que aconteceu na cidade de São José 

dos Campos com o ciclo da Granja Itambi e depois com a instalação das indústrias, 

através do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba – CODIVAP 

e a instalação de Polos Tecnológicos como é o caso da EMBRAER, CTA, INPE e 

ITA. 

E esta mudança vem transformando diversos territórios rurais em áreas 

urbanas e deixando lacunas sociais e econômicas. 

 
A história do desenvolvimento regional da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba (RMVP) é marcada por diversas fases, a citar: o ciclo do ouro, dos 
tropeiros e das estradas reais, o período cafeeiro, em seu auge e derrocada. 
Já nos anos 1970, o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do 
Paraíba – CODIVAP e a instalação das indústrias automobilísticas e os 
polos de crescimento tecnológico. (CUNHA, 2018, p.38) 

 

O número populacional vem crescendo de uma maneira significante e com 

pouco planejamento. Ao observar esta região, temos profundidade da grandeza 

territorial e de como é extensa, a região concentra 2,5 milhões de habitantes, 

segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2017, e gerou 5,29% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista em 2015. (EMPLASA, 

2018). 

É relevante a busca da observaçãodo território onde se encontra o objeto de 

estudo, para uma maior compreensão dos desafios a serem superados, e buscar 

novas oportunidades de crescimento econômico e desenvolvimento humanoatravés 

da matéria prima que vem da criatividade.A grandeza dos desafios de 

desenvolvimento vem para corroborar com uma análise territorial ao encontro focal 

da pesquisa.  

O mapa mostra a importância do eixo geográfico da cidade de São Jose dos 

Campos/SP na RMVPLN e aponta que para o desenvolvimento regional e local, esta 

região está estabelecida entre o principal corredor comercial não só do estado de 

São Paulo, como a nível nacional, localizada entre os eixos São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais ligando ainda estas últimas ao Litoral Norte de São Paulo.  

Um olhar para refletir A área de atuação da comunidade de assistência social, 

que é estuda os eixos da Indústria Criativa em suas atividades culturais está 

localizada na região sudeste de São José dos Campos/SP, que recebe toda 

influência de São Paulo e, com a chegada constante de imigrantes em busca de 

oportunidade de emprego, melhoria da qualidade de vida. 
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O desenvolvimento na sub-região 1, local da sede da Comunidade de 

Assistência Social, em São José dos Campos na figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Mapa das microrregiões do vale do Paraíba e Litoral Norte paulista 

 

Fonte: Adaptado de Emplasa(2018) 

 

Dentro da questão da desigualdade de renda na ótica sobre desenvolvimento 

Cunha (2018) diz que a questão do desenvolvimento surge de forma ímpar 

pertinente nas discussões sobre subdesenvolvimento, ou ainda, as suas causas, os 

motivos que levam nações à pobreza são à prosperidade, as influências, causas da 

riqueza e da paralisação ou estagnação. O local onde estes moradores se 

encontram, é a região Sudeste, com grandes transformações, mas direcionada para 

um público específico de conhecimento acadêmico, onde temos grandes empresas 

como ITA, INPE, CTA e EMBRAER, esta região é cortada por três importantes 

rodovias, a rodovia Presidente Dutra onde dentro da própria região apresenta um 
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desenvolvimento mais acentuado, já na rodovia dos Tamoios e a rodovia Carvalho 

Pinto que passam por esta região sudeste temos uma população desprovidas de 

direitos.  

 

Figura 3: Mapa das regiões de São José dos Campos em destaque a região 

sudeste, onde encontra a Obra Assistencial. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, site da prefeitura de São José dos Campos 2018. 

 

O caminhar histórico encontra-se compreendido nas unidades de 

discordâncias em mutações do desenvolvimento econômico, movido pelo dinheiro, 

que pode aumentar a oferta de bens, sem que isso contribua, necessariamente, para 

a melhoria do desenvolvimento da qualidade de vida da população. Dallabrida 

(2011) apontaque o território é um espaço dinâmico e o surgimento de novos 

cidadãos, bem com sua ocupação cultural e costumes, que passam a dar novos 

traços e a influenciar na ocupação urbana. E em especial ao entorno da 

Comunidade Assistencial Social como podemos averiguar no quadro abaixo como a 

população costuma se organizar e ocupar espaços por proximidade cultural e 

econômica. Para Said (1995) o ponto de hibridação da população local, o que 
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residem com os novos populares que estão chegando, a imbricação de cultura, a 

mistura desta ou a heterogeneidade. 

 

Tabela 1: Regiões de São José dos Campos, número populacional dividida 
em três linhas: domicílios particulares ocupados, pessoas residentes, moradores por 

domicílio em destaque a região Sudeste, região onde a Comunidade Assistência 
Social atua. 

Região Domicílios particulares 
ocupados 

Pessoas residentes Moradores/ 
domicílio 

Centro 24.690 72.115 2,9 

Norte 17.646 59.800 3,4 

Leste 46.829 160.990 3,4 

Sudeste 12.680 45.800 3,6 

Sul 69.198 233.536 3,4 

Oeste 13.490 41.163 3,1 
Fonte: Adaptado pelo autor, 2018 com base no Censo 2010 - IBGE e estimativas IPPLAN/PMSJ  

 

Para o desenvolvimento, a região sudeste indicaque sofre impacto de ações 

econômicas, podemos analisar o quadro acima ao verificar que a região em 

destaque é a Sudeste, a mesma se encontra com o menor número de residência 

domiciliar particular ocupada, e com o maior número de pessoas moradoras por 

domiciliares.  

Há uma lacuna social, humana e econômica muito grande, mas ainda vem 

desenvolvendo um papel de crescimento e investimento das mais diversas áreas de 

desenvolvimento econômico e humano, em vista das dificuldades das demais 

regiões da nação, e com essa reflexão de Bresser (1968) mostra como esta 

transformação econômica, política e social vem modificando a realidade local e 

deixando lacunas sociais, aonde, a população vem constantemente especializando-

se em diversos campos do labor para ocupar lugar no mercado de trabalho, como 

ocorre na obra assistencial em São José dos Campos.  

A área de atuação das Associações é uma terra fértil para o desenvolvimento 

criativo com a população mais carente, desenvolve ferramenta criativa para sanar 

lacunas das mais diversas possíveis, principalmente em áreas como da região 

sudeste de São Jose dos Campos/SP, onde encontra-se população de alta 

vulnerabilidade.Santos (2012)indica que o desenvolvimento é o enredamento e sua 

contribuição advindos da multidisciplinaridade e virtudes, resultando em múltiplos 
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emprazamentos, sejam em suas abordagens interdisciplinares as quais demandam 

respeito aos métodos de intervenção que implicam com propriedades específicas e a 

cultura e criatividade tem um papel destacado nesse processo. 

A comunidade de Assistência Social em estudo utiliza de diversas 

ferramentas e uma delas é pouco conhecida por muitos agentes socioeducativos 

que é ações que podem ser caraterizadas como de economia criativa e com suas 

atividades culturais têm uma colaboração para o desenvolvimento. 

 

Tabela 2: Bairros pertencentes à região sudeste de São José dos Campos,e 

área de atuação das atividades da comunidade de assistência social. 

REGIÃO SUDESTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Domicílios 
particulares 
ocupados 

Pessoas 
residentes 

Moradores/ 
domicílio 

Bairro/loteamento 

944 3.337 3,5 Vila São Benedito; Jardim Souto; Residencial Cambuí 

2.356 8.049 3,4 Jardim da Granja; Parque Santa Rita; Chácaras São 
José 

615 2.167 3,5 Jardim Uirá 

1.217 4.244 3,5 Jardim Colorado; Parque Martim Cererê; Residencial 
Flamboyant; Res. Bell Park; Sítio Bom Jesus(092) 

651 2.356 3,6 Residencial São Francisco; Altos do Uirá(090) 

704 2.509 3,6 C.T.A. 

854 3.177 3,7 Jardim Santa Luzia; Recanto dos Eucaliptos(087); Jd. 
Santa Rosa; Jd. Santa Julia; Res. Santa Rosa 

92 294 3,2 Putim-Bairro (parte); Parque Santos Dumont 

448 1.681 3,8 Jardim do Lago; Putim-Bairro (parte) 

455 1.653 3,6 Jardim São Leopoldo 

1.408 5.187 3,7 Jardim Santa Fé; Jardim Santo Onofre; Vila Iracema; 
Vila Rica 

1.401 5.275 3,8 Jardim São Judas Tadeu; Conjunto São Judas Tadeu 

454 1.684 3,7 Conj. Hab. Polícia Militar 

767 2.713 3,5 Residencial Jatobá; Residencial Juriti; Vila Adriana I e II 

176 712 4,0 Pernambucano de Cima-Bairro (parte); Conj.Res.Nosso 
Teto; Recanto das Jabuticabeiras (072) 

138 762 5,5 Pernambucano de Cima-Bairro (parte); Recanto dos 
Nobres-Ch. (093) 

Fonte: Adaptado pelo Autor, 2018 com base no Censo 2010 - IBGE e estimativas IPPLAN/PMSJC 
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A comunidade Assistencial Social atua há mais de trinta anos especificamente 

no bairro Pernambucano em São José dos Campos, com atividades culturais 

oficinas, congresso eventos na região Sudeste, enfatizando a assistência social, em 

busca de reduzir a vulnerabilidade social, por meio de sanar as questões sociais, 

educacionais e de renda que impactam diretamente na base sólida da família. 

Verifica-se no Quadro 4 que a localidade da comunidade encontra o maior 

número de moradores, por domicílio e é bem superior que os demais bairros da 

região sudeste. Na região sudeste de São José dos Campos, não há pontos de 

cultura e as atividades desenvolvidas não constam no mapa dos pontos de cultura, 

indicando a importância deste trabalho para conhecer e identificar as atividades de 

cultura realizadas pela Associação em estudo.  A instituição em estudo não é 

reconhecida como ponto de cultura. 

Um mapeamento dos pontos de cultura pode ser resumido a ênfase no Projeto 

Kids, principal atividade cultural identificada, onde, inclui oficinas de ballet, artes, 

futebol, judô, informática, dança hip-hop, teatro, inglês, edições de vídeos e rodas de 

conversas sobre temas comuns, políticos, econômicos e sociais em uma 

programação especial nos horários diurnos (manhã e tarde), de segunda a sexta. 

Dentro desta obra existem projetos e atividades culturais como shows 

musicais, feiras de artesanato, atividades de lazer que focam mais no público jovem 

caracterizado como o público mais vulnerável nesta localidade com algumas 

atividades de menor frequência para os idosos em busca de melhores condições 

que favoreçam a qualidade de vida. 

 

4.1.2Indústria Criativa e Desenvolvimento em São José dos Campos 

 

Por meio de uma analogia, temos uma linha da importância das associações, 

ONG, OSCIP em geral na Industria Criativa com as suas ações criativas nas 

pequenas e mais diversas localizações, uma atuação ímpar no desenvolvimento 

econômico e humano.Madureira (1998) traz uma visão mais ampla e humanizada da 

economia e assim, portanto do desenvolvimento regional, é possível identificar os 

objetivos fundamentais do desenvolvimento regional através dos seguintes 

aspectos: a) combate às assimetrias regionais; (existe sim uma discrepância 

espacial latente e gritante na RMVPLN e especifico região sudeste de São José dos 

Campos), b) aproveitamento dos recursos e potencialidades endógenos das regiões; 
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(em contraponto temos grande potencial, tecnológico, turístico, cultural, etc. que 

deve ser considerado), c) promoção do ordenamento do território; (devemos não só 

participar, mas estimular políticas públicas proativas no campo de zoneamento e 

territorialidade), d) garantia da participação dos cidadãos na resolução dos 

problemas regionais (fomentar, ampliar e estimular o funcionamento de fóruns, 

conselhos, associações comunitárias, etc. Nas discussões pertinentes ao 

desenvolvimento regional, uma vez que todos são atores ativos e inerentes a este 

processo).  

 

As teorias que discorrem sobre o desenvolvimento regional, partem da ideia 
de uma força motriz, exógena que por meio de reações em cadeia influencia 
as demais atividades econômicas. Ao se tratar do desenvolvimento regional, 
deve-se ter em mente a “[...] participação da sociedade local no 
planejamento contínuo da ocupação, do espaço e na distribuição dos frutos 
do processo de crescimento”. (OLIVEIRA e LIMA, 2003 p. 31).  

 

As atividades que contribuem para a indústria criativa, resultantes do 

fortalecimento e expansão da economia criativa de uma região vivem uma discussão 

clássica entre as responsabilidades estatais e o mercado de atuação, gerando 

muitas lacunas que precisam ser preenchidas de alguma forma e, neste contexto, as 

grandes percussoras de impacto que abraçam estas necessidades sociais se voltam 

as comunidades assistenciais existentes em uma região. 

No Brasil se vivencia o dilema da existência de leis e direitos, mas da grande 

dificuldade de sua execução, onde, diante a parametrização social surgem 

paradigmas e grandes desafios que assolam impacto direto sobre a economia e o 

desenvolvimento econômico de uma região. Dada a grande extensão territorial do 

Brasil, quando cada uma de suas partes (Estados) alcança sucesso de resultados de 

desenvolvimento econômico, o país apresenta crescimento na somatória do todo. 

No cenário panorâmico Brasil, Estado de São Paulo, São José dos Campos, 

em específico a região sudeste, as comunidades de assistência social contribuem 

para sanar as lacunas de responsabilidade social e contam com o apoio de 

financiamento de terceiras como empresas privadas, pessoas jurídicas, 

celebridades, doações, arrecadações e, do próprio governo em si. 

Nas comunidades de baixa renda mais facilmente identifica os desafiosdo 

desenvolvimento da região e as atividades e ações culturais que inserem em seu 

cotidiano oportunidades de crescimento, como estudo, capacitação e aprimoramento 
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profissional, direcionam a produtividade, inclusão social e, consequente geração de 

riqueza, mesmo que seja indiretamente, por meio do afastamento das pessoas de 

óbito, criminalidade e violência. 

O plano diretor de desenvolvimento integrado de São José dos Campos 

(2018) define o incentivo do desenvolvimento social e territorial, atuando como 

estímulo e diretrizes para o trabalho das comunidades de assistência social da 

região, com garantia fundamental aos direitos do cidadão e inclusão social, para fins 

de atendimento, entre outros, do seu artigos, como segue, “V - estimular a atração 

de instituições públicas e privadas que promovam uma atmosfera dinâmica ligada a 

educação, economia criativa, cultura, arte e lazer” e, “VII - desenvolver programa de 

preservação do patrimônio edificado, valorizando as referências históricas e 

estimulando a visitação, o turismo e a economia criativa”. 

Desta forma, as regiões de São José dos Campos ficam determinadas 

conforme o plano diretor como “Art. 13 A Zona Urbana do Município fica dividida nas 

Regiões Geográficas, Centro, Norte, Leste, Oeste, Sul, Sudeste e São Francisco 

Xavier, delimitadas no Anexo IV - Mapa - Regiões Geográficas e Anexas IV-A - 

Tabela de Coordenadas Geográficas - Regiões Geográficas, deste Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado”. 

Segundo o Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar nº 612, de 30 de 

novembro de 2018, em 2019, sob a orientação da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e da Ciência e Tecnologia serão instituídas organizações cujo empenho 

deve prover o estímulo, a orientação e o apoio a empreendimentos que tenham por 

base a criatividade, para fins de expansão e desenvolvimento da incubadora de 

Economia Criativa, denominação dada a região de São José dos Campos. 

A Indústria Criativa estruturada está em constância de expansão em São José 

dos Campos, sendo visualizada como novo recurso estratégico sob o ponto de vista 

do desenvolvimento econômico, geração de empregos e renda, além de 

complementar a vocação tecnológica da cidade.  

 

4.1.3 O papel das obras assistenciais com as ações de indústria criativa em São 

José dos Campos 

 

Dentre os projetos existentes em São José dos Campos, alguns podem ser 

referenciados como a APAE  - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 



 

66 

 

EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, situada no bosque dos eucaliptos; 

a ASDAMAS - ASSOCIAÇÃO DOS DOUTORES E AMIGOS DO MEIO AMBIENTE 

SUSTENTAVEL, situada no Parque Residencial Aquarius; a ASSOCIAÇÃO ÁGAPE 

PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, situada no Jardim Esplanada; a ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS, situada na Vila Betânia; a ASSOCIAÇÃO 

CORAL ALLEGRO CANTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, situada no Bosque Dos 

Eucaliptos; a ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ESTÂNCIA DE LUZ – ACEL, situada em 

Freitas; a ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR, situada em Floradas De São José; a 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO, situada no Jd Maringá; a 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À MULHER situada no Jardim Imperial, 

entre outras cerca de aproximadamente 87, comunidades de assistência social, 

porém, a observação segue como exemplo a Obra de assistência social estudada, 

por sua tradição histórica e, por ser a comunidade que mais possui atividades e 

ações que contribuem para com a economia criativa. 

A comunidade de assistência social em estudopassa por este processo de 

mudança na região sudeste de São José dos Campos, do tempo da atuação da 

maior Granja da América Latina, a Granja Itambi, até as grandes empresas, de 

Tecnologia Aéreo Espacial que atraíram muitos moradores para região em busca de 

trabalho, o foco da instituição é trabalhar com as diversas áreas do conhecimento 

através de atividades culturais educacionais, e possibilitar novas fontes de renda 

para o trabalho escasso e profissionalizar a mão de obra precária e explorada.  

Santos (2012) destaca que, o que faz do desenvolvimento objeto de polêmica, 

é a possibilidade de novas formulações e incitamentos que estimulam a motivação e 

o interesse por novas iniciativas, procurando modificar a relação urbana 

centro/periferia onde grupos dominantes detentores dos saberes, utilizam o 

conhecimento para explorar pessoas de bairros ou países menos desenvolvidos. 

De acordo com o acervo da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 

segundo o Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar nº 612, de 30 de 

novembro de 2018, em 2019, sob as perspectivas do relatório São José em dados 

(2012), e com indicações do SEBRAE (2017), segue a descrição das principais 

ações e atividades culturais do projeto da instituição social em estudo que 

contribuem para com a economia criativa. 

A pesquisa documental realizada nos documentos citos acima e no acervo 

histórico e revistas da comunidade de assistência social caracteriza como um projeto 
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social que foi fundada em 24 de setembro de 1984, pela religiosa salesiano irmã 

Alice de Souza Sant’Anna, resultando nos trabalhos realizados pela Instituição 

Social“Consagrados para o Amor e a Misericórdia”, sua representação no século 

XXI, no ano de 2019, sem previsão de seu término (CMCAM, 2019). 

Para melhor entendimento da estrutura da comunidade de assistência social, 

cabe observar seu conceito espacial, com informações extraídas em pesquisa 

documental realizada pelo material fornecido pela Instituição Social em estudo 

(2019), indicando que em perspectivas futuras, dentro da geração de renda, 

empregabilidade e melhor aproveitamento dos recursos, sendo este último 

responsável em minimizar o impacto de custos e, consequentemente, prover maior 

margem de lucratividade, a orientação segue a busca por alternativas sustentáveis e 

projetos que reduzam desperdícios, principalmente dos recursos naturais.  

A instituição dispõe de um amplo espaço físico, que atrai diversos parceiros e 

projetos diversificados egerando oportunidade de criação quevem ao encontro da 

indústria criativa, atendendo as pessoas que ali busca uma nova oportunidade de 

recomeçar, buscar novos horizontes de trabalho e qualidade de vida.  

A infraestrutura da comunidade de assistência social possuem localização em 

uma área de 48.400 m², com instalações que possuem conforme, capela, 

cozinhaindustrial,casa de retiro, lanchonete, lojinha de produtos religiosos, casa 

sede 460 metros quadrados com 16 salas, padaria escola, quadra poliesportiva 

coberta com necessidade de terminar o projeto, galpão com auditório e oito salas 

destinadas a cursos, pátio interno amplo para estacionamento (CMCAM, 2019). 

Pode observar a relevância através do espaço físico, a estrutura arquitetônica 

na figura a abaixo: 
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Figura 4: Visão aérea da estrutura física de atendimento e desenvolvimento 

social criativo. 

 

Fonte: Adaptada pelo autor (GOOGLE) (2019) 

As considerações em relação ao espaço inserem áreas de reconhecida 

inovação, contextualizando que a arquitetura e o design possuem maior destaque 

dentro de ações envolvidas pelos conceitos de economia criativa e do 

desenvolvimento sustentável, como contribuição ao desenvolvimento pessoal, 

profissional e regional. 

 

4.1.4 Ações de indústria criativa na área de Consumo na Associação Assistencial 

 

Segundo a Firjan (2019) conforme o Fluxograma da Cadeia de Indústria 

Criativa no Brasil, tanto nas atividades de relacionadas a indústria e a serviços e 

apoio se destacam as atividades relacionadas ao eixo cultural tais como roupas, 

livros, jornais, revistas, instrumentos musicais, preparação de couros, mídias, 

cosméticos, artesanato, tecelagem, educação, entre outros. 

Já no Mapeamento da Indústria Criativa a Firjan (2019) enfatiza que com 

núcleo composto pelo Consumo, Cultura, Mídia e Tecnologia sendo o núcleo Cultura 

o foco desta pesquisa sem extensão a sua realização aos demais núcleos apesar de 

estarem interligados, voltado as expressões culturais, patrimônio e artes, Música e 

artes cênicas e demais apresentações que possam ser identificadas. 

A indústria criativa no eixo de consumo destaca a arquitetura com seu design 

e projeto de edificações, paisagens e ambientes uma ação relevante, conforme 

levantamento da Indústria Criativa da Firjan (2019). O planejamento e conservação a 

existência de construções com soluções arquitetônicas, determina a contribuição e a 
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preocupação sustentável, promovendo a sustentabilidade, como a maximização de 

utilização da energia solar para a redução de gastos de energia, projetos de 

captação de água para realizar o reuso e a reutilização da água, o que inclui as 

climatizações naturais, como alternativas que possibilitam auxiliar a redução da 

utilização excessiva de energias não renováveis, com estímulo e empreendedorismo 

que movimentam e geram a modelagem de novos setores. 

Como resultado dos novos conceitos relacionados ao espaço cabe a busca 

de inserção de projetos que utilizam energia solar e a geração de créditos na 

empresa fornecedora do sistema de abastecimento de energia, sendo que estes 

podem ser negociados para angariar outros recursos com os órgãos privados e 

estatais. 

A captação e reuso de água pluvial contribui para a distribuição da chuva em 

pontos específicos, mas que não chegam aos reservatórios principais, além de 

economizar a utilização de água tratada destes reservatórios, contribuindo ainda 

para o controle de enchentes e preservação do lençol freático, com menor geração 

de gastos, contribuindo para os projetos e orientações estabelecidas no Guia de 

Cidadania e Meio ambiente de São José dos Campos. 

A Firjan (2019) revela que a atividades e ações criativas dentro da indústria 

criativa no eixo consumo que na organização de eventos realizadas neste projeto, 

vem, dentre outras perspectivas, ao encontro as diretrizes estabelecidas no Plano 

diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos (2018), pois, atuam 

diretamente na rede de centralidades e nas Áreas de Desenvolvimento Estratégico, 

especificadas para que se realizem a busca pelo fortalecimento da política do 

Macrozoneamento Urbano. 

Seguiu, pois, desta forma, por meio do incremento e fomento de novos 

centros e subcentros econômicos, com busca de gerar a proximidade necessária de 

melhores condições de vida e tornar mais próximos, a moradia do emprego e dos 

serviços públicos e privados. 

A sustentabilidade norteia a política do Macrozoneamento Ruralidentificando 

as diversas realidades e potencialidades socioeconômicas e ambientais, para fins de 

estabelecimento e efetividade da proteção ambiental aliada ao desenvolvimento e 

fortalecimento do morador e da propriedade rural, além de gerir melhor controle, com 

combate a expansão urbana periférica, valorizando a paisagem natural, como 
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estratégia de desenvolvimento, contribuindo para melhor índice no fator de 

sustentabilidade. 

 

4.1.5. Análise do Compartilhamento físico institucional no foco da Indústria Criativa 

 

Ao realizar o compartilhamento físico por meio de espaços e objetos 

representa considerar que ocorre forte conexão direta com a conceituação de 

economia criativa, porém, com maior socialização e fins comunitários, gerindo 

soluções principalmente para fins comunitários, gerindo valorização coletiva, onde, 

gera se novos negócios, ou mesmo, aprimoramento de antigos, com brechós, troca 

de objetos, compartilhamento de escritórios, locação da quadra para eventos e 

congressos entre outros afins. 

Interesses comuns geram ainda a aquisição e a utilização de serviços e 

produtos colaborativos, como ocorre na divisão e compartilhamento de 

computadores, aulas em coletivo, viagens coletivas, principalmente a divisão de 

viagens por meio de transportes coletivos, para a redução de consumo de 

combustíveis e poluição do ar. 

O objetivo central deve estar em focar soluções que gerem economia por 

meio da criatividade, com desenvolvimento adequado voltado as questões sociais, 

econômicas, do meio ambiente, culturais, dentro de um panorama inovador. 

Determinados núcleos econômicos, impares em diversidades, forma 

pequenos cluster para prestar serviços as demandas de empresas públicas e 

privadas.Howkins (2013) aponta que os clusters são grupos, centros de excelência 

que gera qualidade através do serviço prestado as empresas.  

Para gerir as transformações e modificações necessárias cabe a sociedade 

iniciar com pequenas ações, pequenos passos, com a existência de inúmeras ações 

sociais que impactam diretamente na qualidade de vida de várias pessoas, que 

requerem orientação para prosseguir, evoluir e contribuir neste processo. 

Todas as análises realizadas indicam breve descrição das obras, enfatizando 

o entendimento de como contribuem e possuem relação com a economia criativa, 

pois, denotam fator de interesse público ou de sustentabilidade e se inserem nas 

expectativas do plano diretor da cidade, gerando a inclusão social e produtiva. 

A organização, os conceitos expostos, referente à potência de atuação da 

Indústria Criativa por meio de seus núcleos e as engrenagens de crescimento na 
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expansão da economia criativa e definido especificando cadanúcleo da indústria 

criativa. 

A comunidade de assistência social atua a mais de trinta anos no município 

de São José dos Campos, com trabalhos específicos na região sudeste, na 

prestação de serviços com foco na área de assistência social, o que atribui as suas 

atividades, maior garantia ao acesso às famílias caracterizadas em condições de 

vulnerabilidade social. 

Neste contexto, segue o desenvolvimento e a realização com afinco de 

projetos sociais para o enfrentamento das questões sobre as dificuldades sociais 

envolvendo no projeto a cultura da instituição que insere por meio de um trabalho de 

evangelização, conscientização e participação do ser humano, sua participação 

construtiva para a ética nos princípios religiosos na construção do Reino de Deus. 

No desenvolvimento das ações sociais a instituição gere ofertas de trabalho 

que contribuem com toda a região sudeste e demais regiões de São José dos 

Campos, onde, a população local passa a receber a oportunidade de frequentar 

cursos de capacitação profissional, com abrangência desde áreas como marcenaria, 

serralheria e padaria artesanais. 

A região passa a contar com a contribuição de serviços que proporcionam 

assistência jurídica, assistência social, dermatologia, nutricionista, odontologia, 

psicologia e psicopedagogia, com oferta que oferece condições de gratuidade, 

contando com o apoio de parcerias integradas desde outras entidades a 

profissionais voluntários. 

O desenvolvimento regional passa a ter relação com a história do 

desenvolvimento da obra Assistencial em si, instituída desde 1994, momento em 

assinou convênio com a prefeitura municipal de São José dos Campos, início de 

relacionamento intermediado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Com atuação por meio do Plantão Social, que evoluiu em 2010, para o 

“Serviço de Orientação Social e Apoio Material” o foco objetivamente na oferta de 

determinação de diretrizes que encaminham a rede de proteção social e liberação 

de recursos materiais, com trabalhos de fornecimento desde cestas básicas, vales 

transportes, óculos, fotos, entre outros, porém, em outubro de 2015, a prefeitura 

municipal decide optar por encerrar este tipo de oferta de serviços. 

Neste cenário, se estabelece inicialmente a importância do projeto em 

Essência, atuando diretamente na prestação de serviços de atendimento social, por 
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meio de ofertas de orientação social, realizando trabalhos que envolviam o 

encaminhamento a rede de proteção básica, melhores condições de oferta 

alimentar, capacitação por meio de cursos em áreas como padaria artesanal, 

artesanato, corte e costura, teatro e técnica circense CMCAM (2019). 

Dentre os trabalhos realizados existe o projeto Social Kids, caracterizado 

como um espaço de convivência para a socialização, aprendizado e lazer de 

crianças e adolescentes, ofertando participações em oficinas culturais e esportivas, 

voltados à idade de seis a quinze anos, subsidiada, entre outros, pelo aporte 

financeiro da Prefeitura de São José dos Campos, mediante firmação de convênio 

realizado desde fevereiro de 2018, preparando os para gerir no futuro ações de 

indústria criativa. 

Existe ainda o Projeto Maria Gestante com a finalidade de prover a prestação 

de serviço para mulheres, em fase de primeira gestação gerindo recursos e 

informações necessárias, para orientar os primeiros passos considerando 

principalmente que grande parte das gestantes é adolescente. Como verifica-se na 

figura 5: 

 

Figura 5: Infraestrutura da Obra Social e Assistencial e atividades realizadas. 

 

Fonte: CMCAM (2019). 

 

As atividades relacionadas para as famílias abrangem ações como o Café 

Solidário com finalidade de proporcionar nos períodos de inverno e frio intenso, a 

realização de doações de agasalhos, cobertores e, até mesmo, servir café da 
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manhã, complementada pelo Natal Solidário, realizado anualmente para ofertar a 

arrecadação e distribuição de brinquedos, lanches e apresentações com 

direcionamento mais específico ao público de criança, adolescentes e jovens. 

Como toda instituição social, a busca por recursos financeiros para a 

manutenção dos serviços que oferece a região tem como origem a angariação por 

meio de parcerias com a prefeitura, subsídios governamentais, eventos diversos 

beneficentes, doações materiais e financeiras que ocorrem espontaneamente e 

esporadicamente por parte de seus benfeitores. 

 

4.1.6. Análise das ações voltadas aos atendidos, Indústria Criativa núcleo Cultura 

 

A comunidade assistencial social, e suas atividades de economia criativas 

culturais, em pauta apresentam um espectro de oportunidades de desenvolvimento 

bastante amplas e, sobretudo mobilizadoras tanto da iniciativa pública como da 

iniciativa privada, mas acima de tudo a constituição histórica e cultural de sua 

população, habituada a transitar entre o tecnológico reconhecido mundialmente e as 

mais simples e locais de manifestações culturais, religiosas e criativas, típicas e 

únicas desta região, o que é um poderoso indutor do investimento endógeno (de 

fontes externas à região) e exógeno (de fontes internas mais direcionadas à região). 

E este fenômeno ou fator diferencial é abordado por Vieira; Santos (2012). 

O Plano diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos 

(2018) considera e aponta tão essencial e importante como o fator de 

sustentabilidade, o fator de interesse público, com ações de combate a violência, 

habitação, saúde, educação, profissionalização e, apontamentos sociais, como a 

prevenção de trabalho infantil com ações realizada no “Projeto SocialKids” com 

ações voltadas a uma das principais atividades sociais, teatro, dança de rua, balé, 

artes marciais, para a consolidação da base familiar e a Firjan (2019) revela estas 

ações no mapeamento da indústria criativa no núcleo cultura, artes cênicas com 

atuações e direção de espetáculos teatrais e de dança. 

As principais ações voltadas as crianças,desenvolvem atividade contra a 

exposição precoce a manipulação e ao individualismo, diminuindo a taxa de 

mortalidade infantil, estimulando a criatividade por meio de trabalhos e atividade 

lúdicas, que beneficial a formação cultural e de cidadania das crianças. As crianças 
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do programa possuem a faixa etária de três a dez anos e o programa consegue 

atender cerca de 200 crianças ao todo. 

O objetivo principal busca preparar as crianças com uma base familiar melhor, 

erradicando o trabalho infantil, gerando oportunidades de educação e um futuro 

aprimoramento profissional, longe da criminalidade, desta forma, o tempo dos 

pequenos é orientado com atividades voltadas a sua faixa etária e a 

cidadaniaseguindo o Plano diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos 

Campos (2018) e o estatuto e Planos de ação da Obra Assistencial. 

As necessidades familiares fazem com que mesmo que diante o avanço das 

leis e o resguardo do direito dos menores de isenção ao trabalho infantil, o sustento 

de muitas famílias provém de sua contribuição, comprometendo a frequência, 

permanência e eficiência escolar. 

Não adianta se abstiver e negligenciar que o trabalho infantil ainda existe e 

requer a contribuição de projetos sociais em forte combate ao trabalho infantil e 

apoio as suas famílias, gerando possibilidades de por meio do estudo e qualificação, 

buscar um futuro que possua muito mais dignidade, com oportunidades estruturais e 

consolidadoras. 

A redução do número de crianças e adolescentes que trabalham, ocorre por 

meio de conscientização e geração de oportunidades, principalmente, por meio do 

apoio dos órgãos públicos e das tecnologias sociais. 

Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2019) em parceria 

com os projetos da Obra Assistencial em Estudo (2019), a campanha de erradicação 

do trabalho infantil na cidade de São José dos Campos possibilitou, por meio de 

oficinas e atividades educativas e recreativas, a garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes, além de: 

 Inclusão ou reinserção em atividades escolares; 

 Aquisição de moveis por meio do bazar e brechó Assistencial com 
preço acessível. 

  Inclusão por meio de ações de cultura, lazer e esportes; 

 Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; 

 Trabalho protegido como ocorre com o programa menor aprendiz; 

  Auxílio aos adultos e famílias, por meio da transferência de renda pelo 
programa Bolsa Família, diante atendimento aos critérios 
socioeconômicos estabelecidos; 

 Cursos profissionalizantes para qualificação Profissional; 
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 Atendimento ou acompanhamento da família no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS). 

 

Com a associação de projetos, campanhas e parcerias entre a Obra de 

Assistência Social, benfeitores e a Prefeitura de São José dos Campos, os objetivos 

de erradicação do trabalho infantil seguem com aspectos positivos, adequados ao 

desenvolvimento de um país de primeiro mundo como o Brasil. 

 

4.1.7. Analise da situação de vulnerabilidade das atendidos e gerando 

oportunidadecriativa, núcleo cultural 

 

As ações para modificarem as realidades de situações de vulnerabilidade 

representam muito mais importância para a identificação dos jovens do cenário em 

que se situam para fins de gerir conscientização, análise social e observar a 

necessidade de mudar, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida da 

sociedade, com maiores reflexões empoderadas (SEBRAE, 2017; OBRA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2019).   

As possibilidades destas mudanças ocorrem em proporções de ações que 

geram a reflexão sobre os problemas das suas comunidades, com desenvolvimento 

pleno de uma cultura mais participativa e autônoma, favorecendo o bem-estar 

coletivo. 

Como principais resultados, a Obra de Assistência Social em parceria com a 

Prefeitura de São José dos Campos, obteve a garantia ao acesso as famílias em 

situação da vulnerabilidade social, redução da vulnerabilidade social e, frequência 

completa nas vagas ofertadas para os cursos profissionalizantes de marcenaria, 

serralheria e padaria artesanal.  

Ao realizar a pesquisa documental da comunidade de assistência social e 

comparar com dados do sistema FIRJAN referente à padaria artesanal que se 

enquadra no segmento de Expressões Culturais/Chefe de confeitaria podemos 

analisar um salto na questão de remuneração e assim trazendo a possibilidade de 

prestar serviço para alguma empresa ou desenvolver o seu próprio empreendimento. 

Podemos acompanhar a Tabela 2 abaixo: 
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Tabela 3: Segmento, expressões culturais e oportunidades 

Segmento: Expressões Culturais 

Chefe de confeitaria 

Profissionais 2017 

Total de Profissionais para o Município São José dos Campos 
- Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

3 

Total de Profissionais no Estado São Paulo - Chefe de 
confeitaria/Expressões Culturais 

381 

Total de Profissionais no Brasil - Chefe de 
confeitaria/Expressões Culturais 

1.609 

Remuneração 2017 

Remuneração Média para o Município São José dos Campos 
- Chefe de confeitaria/Expressões Culturais 

R$ 2.412,19 

Remuneração Média no Estado São Paulo - Chefe de 
confeitaria/Expressões Culturais 

R$ 2.865,18 

Remuneração Média no Brasil - Chefe de 
confeitaria/Expressões Culturais 

R$ 2.260,73 

Valores a preços de 2017 (IPCA - IBGE) 

Fonte: Mapeamento da Indústria Criativa (FIRJAN),2017. 

 

A atuação Jovem ocorre na instituição social em estudo, contribui para a 

inclusão produtiva de mais de 40% dos jovens que por meio das atividades e ações 

culturais afasta os jovens da criminalidade, ofertando novas oportunidades e 

capacitação profissional assim podemos ver que nesta área de gastronomia a 

oportunidade para profissionais criativos tem oportunidade de expansão, além de 

saúde e melhores condições de vida, potencializando a criatividade e a 

aprendizagem. 

 

4.1.8. Análise das Escolas integradas, uma ação criativa 

 

A educação representa a mais importante das bases que atua na 

transformação da vida de crianças, adolescentes e jovens, com desenvolvimento de 

condições para que ocorra a consignação de perspectivas de um futuro melhor e 

com muito mais oportunidades. 

A diversidade de motivos que geram contribuição para o abandono escolar, 

dentre os quais incluem o trabalho infantil, estão a falta de comprometimento entre a 
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família, a escola e o jovem, principalmente por desinformação, ausência de 

entendimento da importância sobre obter a educação e, a base estrutural familiar. 

Deve se a estas e outras considerações a grande importância de apoio dos 

projetos que realizam a integração das famílias e o direcionamento das crianças, 

adolescentes e jovens, auxiliando na redução de suas situações de vulnerabilidade, 

com uma vida com melhores condições de dignidade, oportunidades e 

transformação. 

Segue, portanto, a busca pela transformação por meio da estrutura das 

famílias, com integração destas com as escolas, gerindo um cenário onde os 

espaços atuem em parceria com as comunidades, realizando as mudanças 

necessárias para um bem comum maior, a UNCTAD (2013) ressalva em seu 

relatório que as áreas e os conceitos interligados ao caráter onipresente da 

educação, trabalho do lazer e do entretenimento.  

Como principais resultados da instituição social em parceria com a Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos obteve trabalhos em conjunto com as escolas 

integrando o conteúdo disciplinar educacional com o ofertado pela instituição e 

demais parceiros, a nível social e de qualificação profissional, angariando recursos e 

melhor estrutura para os alunos que recebem vale transporte para a locomoção 

necessária, auxílio alimentação, além de indicação de emprego. 

Através dos laços da comunidade assistencial com diversos benfeitores, 

patrocinadores e parceiros, traz na luz da teoria por Reis (2010 e 2012) que “cidade 

criativa é aquela que se destaca por desenvolver diversas conexões que possibilite 

inovação e novas tecnologias”. E Howkins (2013) avalia para uma ação criativa, tem 

que facilitar o acesso e incentivo e proporcionar a oferta de umaformação de 

qualidade. Florida (2011) revela que ao qualificar a mão de obra que desenvolve ou 

que venha desempenhar uma ação criativa e ao conseguir introduzir nestes 

parâmetros de formação, acesso e incentivo tem potencial para ser enquadrado 

como ação criativa. 

 

4.2. ANÁLISE SWOT 

 

A partir de uma análise da Matriz SWOTforam identificadas quais objetivos se 

tornam necessários a serem determinados para seu aprimoramento da Instituição 

Social em estudo.Ou seja, a partir da identificação das forças e fraquezas, 
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oportunidades e ameaças, com impacto direto no ambiente interno e externo, surge 

a identificação de seus pontos críticos passíveis de contenção e melhoria e de seus 

pontos positivos, passíveis de expansão e investimento. 

Segue no Quadro 4 a descrição da análise do ambiente interno da Obra de 

Assistência Social. 

 
Quadro 4: Análise SWOT da Obra Assistencial – 2019 – Forças e Fraquezas. 

POSIÇÃO RELATIVA Tendenciona a acentuado crescimento nos próximos anos 

com expansão e desenvolvimento regional 

PONTO FORTE Credibilidade e transparência das ações internas e 

externas da organização 

PONTO FRACO Dependência de captação de recursos e de capital de 

terceiros  

CONCORRÊNCIA Alta competitividade por recursos financeiros e auxílio 

voluntário 

TENDÊNCIA DO SETOR As ações não governamentais apresentam rápido 

crescimento no Brasil 

Fonte: Informações da Obra Assistencial, 2019. 

 
Segue no Quadro 5 uma descrição mais específica dos pontos fortes e pontos 

fracos da Obra Assistencial. 

 

Quadro 5: Análise SWOT da Obra Assistencial – 2019 – Pontos fortes e pontos fracos. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Credibilidade perante os parceiros Dependência de capital de terceiros 

Tradição social Necessidade de investimento na 

automatização de processos operacionais 

Minimizar perdas e riscos indevidos Desenvolvimento dos sistemas de 

informações  

Serviços e produtos com inovações 

tecnológicas 

Alta competitividade de recursos financeiros 

e disponibilidade de voluntários 

Imagem extremamente positiva da 

Instituição 

Demasiado apego as práticas burocráticas 

Transparência na gestão de recursos Centralização, apego a tradições e ao 

passado 

Conformidade legal como base operacional 

da instituição 

Estrutura hierárquica com excesso de 

verticalização e processo decisório 

centralizado 

Fonte: Informações da Obra Assistencial, 2019. 
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Segue no Quadro 6 a descrição da análise do ambiente externo da Obra 

Assistencial. 

 

Quadro 6: Análise SWOT da Obra Assistencial – 2019 – Ameaças e Oportunidades. 

FATORES AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Políticos Relacionamento divergente entre 

as diretivas da Obra Assistencial 

e imposições governamentais 

Relacionamento de comum acordo 

entre as diretivas da Obra 

Assistencial e imposições 

governamentais 

Sociais Resultados benéficos do bem 

social 

Desemprego e exclusão social 

Históricos Relacionamento e diretivas 

filantrópicas conceituadas na 

caridade 

Autonomia do terceiro setor 

Econômicos Altas taxas econômicas com 

instabilidade e ocorrências como 

a inflação 

Taxa de inflação baixa, relatividade 

econômica com estabilidade, 

aumento do Produto Interno Bruto 

(PIB) 

Fonte: Informações da Obra Assistencial, 2019. 

 
Segue na Figura 6 a descrição das estratégias necessárias para o 

fortalecimento e desenvolvimento da Obra Assistencial. 

 
Figura 6: Estratégias para a obra Assistencial. 

 

Fonte: Informações recomendadas para a Obra Assistencial, 2019. 
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No ambiente interno caracteriza a relação dos fatores internos da 

organização, sobre os quais podem ser adotadas iniciativas para potencializar ou 

minimizar de seus efeitos (forças e fraquezas) e, no ambiente externo caracteriza a 

relação de fatores que ultrapassam o âmbito da organização e não podem ser 

influenciados por ela (ameaças e oportunidades). 

A descrição da análise do ambiente interno da Instituição Social indica as 

Forças e Fraquezas, onde, a posição relativa o acentuado crescimento nos próximos 

anos com expansão e desenvolvimento regional. Como ponto forte, ocorre a 

Credibilidade e transparência das ações internas e externas da organização. Como 

ponto fraco, há a Dependência de captação de recursos e de capital de terceiros. 

Como concorrência, há competitividade por recursos financeiros e auxílio voluntário 

e, como tendência do setor. 

Ao realizar uma descrição mais específica dos pontos fortes e pontos fracos 

da Instituição Social destaca-se como um dos pontos fortes o relacionado com os 

parceiros, porém, há dependência do capital destes terceiros.Ou seja, do próprio 

governo, de doações, arrecadações, empresas privadas, pessoas jurídicas e demais 

interessados, pois, este capital é disputado acirradamente por todas as 

comunidades de assistência social, o que faz com que cada uma delas precise 

conquistar a preferência, demonstrando a seriedade e os resultados de seu trabalho. 

Em relação a tradição social, requer a necessidade de investimento na 

automatização de processos operacionais. Para Minimizar perdas e riscos indevidos 

deve ocorrer o desenvolvimento dos sistemas de informações. Para Serviços e 

produtos com inovações tecnológicas segue a alta competitividade de recursos 

financeiros e disponibilidade de voluntários. Para a Imagem extremamente positiva 

da Instituição segue nova modelagem ao demasiado apego as práticas burocráticas. 

Para a Transparência na gestão de recursos deve haver modificações na 

centralização, apego a tradições e ao passado. Para a conformidade legal como 

base operacional da instituição deve haver melhorias na estrutura hierárquica com 

excesso de verticalização e processo decisório centralizado. 

A descrição da análise do ambiente externo Instituição Social identifica as 

ameaças e oportunidades. Neste contexto, dentro dos fatores políticos, as ameaças 

de relacionamento divergente entre as diretivas e imposições governamentais gera 

as oportunidades de relacionamento de comum acordo entre as diretivas da 

Instituição Social e imposições governamentais. 
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Para os fatores sociais as ameaças de resultados benéficos do bem social 

geram as oportunidades como alternativa para amenizar o problema do desemprego 

e da exclusão social. 

Referenciando os pontos fracos, cabe considerar que deve ocorrer o 

direcionamento dos esforços para que se realize sua redução ou mesmo se possível 

sua eliminação, pois toda e qualquer entidade de trabalho social deve possuir uma 

área, ou no mínimo, uma pessoa com adequado preparo na atuação de captação de 

recursos, o que representa sua principal Fraqueza. 

Cabe ainda, melhoria nos canais de acesso as informações, realizar 

investimentos na automatização de processos internos com inserção de novas 

tecnologias, como o aprimoramento dos sistemas de informações, gerenciarem a 

satisfação de seus clientes, inserirem a medição de indicadores de resultados, 

obterem credenciamento que sejam necessários para adequação legal, maior 

transparência e facilidade na captação de recursos. 

Segundo a Obra Assistencial (2019), desta forma, neste cenário quando 

ocorre o surgimento de novas organizações com finalidades semelhantes, gera a 

distribuição, partilha ou compartilhamento dos recursos, pois passa a ocorrer a 

concorrência pelos mesmos recursos públicos e privados gerando uma de suas 

principais preocupações, ou seja, sua principal Ameaça. Um dos grandes desafios 

desta localidade é o de como promover o desenvolvimento por ser uma região 

afastada do centro (CMCAM, 2019). 

Diante do que foi exposto, cabe a Instituição Social, especificamente a seus 

gestores e responsáveis pelo desenvolvimento, exercer as funções básicas da 

administração, dentre as quais são referidas ao planejamento, a organização, a 

direção e, ao controle das atividades sob sua responsabilidade, bem como elencar 

novas atividades que sejam necessárias, como requisito mínimo para atendimento 

as premissas que relacionam quaisquer empreendimentos, com maior prevalência 

as que são direcionadas fins sociais. 

A constância de utilização de ferramentas e estratégias de gestão 

organizacional no atendimento a inserção de alternativas de maximizar os resultados 

e aperfeiçoar os recursos de que possuem, para o alcance de satisfatório 

desempenho diante as expectativas exigidas pela sociedade. 

Auferir sucesso em obras sociais abrange muito mais empenho de sua 

gestão, visto que requer estar envolta em um quadro de pessoas interessadas e 
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capacitadas, apreciadoras das estratégias e ferramentas gerenciais, de diretrizes, 

técnicas e procedimentos específicos desta área privada, com comprometimento de 

suas características próprias. 

Essas são premissas básicas que geram condições ao ato de gerenciar, com 

melhor êxito e deve ser alimentado constantemente o que possibilita melhor 

aproveitamento dos resultados finais, em composição a um novo ciclo com 

inovações e novos objetivos que geram melhor adequação a realidade continuada. 

Cada particularidade deve ser considerada, da obra como um todo, como de 

cada atividade e de cada público alvo, deixando de considerar somente as 

atividades finalísticas, sem a predominância de ações exercidas com base na 

intuição, na boa vontade, e no bom senso, inserindo conhecimento técnico na sua 

fundamentação. 

Para contribuir com os projetos sociais deve se observar outros projetos que 

obtiveram resultados de sucesso na transformação de vidas sob risco de 

vulnerabilidade, inovando com seriedade e comprometimento nas ações que geram 

a transformação de vidas.Conhecer as características da instituição social que 

coordena o projeto, sua experiência, ações inovadoras, prêmios obtidos, parcerias, 

entre outras importantes informações geram uma pesquisa que fornece informações 

importantes para analisar suas condições culturais, seriedade e comprometimento. 

Segue, portanto, o caminho para gerir doações desde financeiras a apoio 

profissional, onde, desde os pequenos gestos, como doações de algumas horas ao 

projeto a consideráveis quantias em dinheiro ou bens necessários contribuem para 

que as ações sociais adquiram capacidade de transformação da realidade de 

inúmeras pessoas, transformando por fim, em uma sociedade mais justa e digna a 

todos. 

Este desenvolvimento possui a capacidade de geração de riquezas e 

melhoria na qualidade de vida da população de uma região, com forte contribuição 

para o equilíbrio social, com maior respeito ambiental e à cultura regional(CMCAM, 

2019).  

Desta forma, gerir a participação social nasociedade, por meio de instituições 

sociais, gera ampliação e acesso as classes menos favorecidas para encontrar 

eficiência nas soluções propostas aos problemas econômico, sociais, ambientais e 

culturais, com contribuição para o desenvolvimento social e regional, com 
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asseguramento que fortalece o surgimento de mecanismos de democracia, 

construtivos, gerindo nova modelagem de uma sociedade de inclusão. 

A observação do núcleo cultural relacionado as expressões culturais: 

Artesanato, folclore e gastronomia destaca a dimensão e a presença das atividades 

de trabalhos manuais, trabalhos folclóricos, uma cozinha rica com pratos típicos na 

gastronomia como o tradicional bolinho caipira da região, contribuindo para com a 

valorização da cultura a partir do enriquecimento e empenho na gastronomia local. 

As atividades de produção cultural incluem as mídias com projetos ainda em 

fase de estruturação de webs rádios, como produção cultural, projetos musicais 

realizados por meio de shows culturais, geralmente em apresentações relacionados 

a produções religiosas, o que não deixa de contribuir para o desenvolvimento da 

cultura. 

Um espaço dedicado para a realização de eventos como palcos montados em 

quadras cobertas possibilita melhor organização e disponibilidade para a realização 

dos projetos fornecendo os recursos de estrutura adequados para o atendimento 

aos objetivos, seguindo um calendário de eventos realizado semestralmente e 

revisado mensalmente, visando as principais datas comemorativas da região. 

 

4.3 EVENTOS DA INSTITUIÇÃO SOCIAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 
A interação entre a tradição e a inovação estimula novos modelos de gestão 

gerando o desenvolvimento diferenciado da economia criativa agregando valor com 

sentido econômico mensurado pelas atividades culturais realizadas caracterizando 

os setores transversais por sua funcionalidade e contribuição a região e seus 

moradores. 

A singularidade das atividades realizadas gera particularidades que contribuem 

individualmente e com o todo integrando criatividade e criação transformando as 

formas e modelos de desenvolvimento existentes na região.  

Neste contexto, a obra assistencial contribui com a realização de eventos 

como congressos, palestras, leilões, feiras de móveis populares, feiras de vendas de 

produtos com preços mais acessíveis, hotelaria com aluguel de casas de retiro, 

gastronomia com festas de comidas típicas para arrecadação de fundos, festa de 

aniversário da obra de assistência social que completa em 2019 a comemoração de 
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35 anos e se torna um grande evento que marca a região. Muitos imóveis são 

alugados para realizar a formação profissional, hospedagem para receber turistas, 

feira e oficinas de artes e meio ambientes no projeto Kids, excursões de eventos 

religiosos como viagens a cidade de Aparecida do Norte, entre outras e, encontros 

de moto clubes. 

O mapeamento identifica um calendário cultural de eventos que mescla as 

atividades de economia criativa com as de cunho religioso, destacando missas, 

casamentos, entre outros eventos, determinando a base cultural a ser seguida pela 

gestão, intercalando entre eventos de formação de liderança, dos formadores, 

reuniões de conselhos e cursos de aprimoramento, geralmente realizado as quintas 

feiras, possibilitando um comparativo das realizações de eventos a cada ano, 

destacando que de 2018 a 2019 houve maior número de reuniões e eventos de 

formação realizados.  

De acordo com os calendários de eventos se torna possível saber, participar e 

acompanhar o que ocorre por meio das atividades e projetos culturais das obras de 

assistência social, os responsáveis, participantes, a que público se destina em um 

trabalho que foco muito mais o público externo que participa das atividades da obra 

assistencial e a contribuição e repercussão que ocorre na comunidade. 

Segue ainda um calendário específico a cada projeto como demonstra o 

Quadro 7, das oficinas do projeto Kids. 

 
Quadro 7: Calendário específico do projeto Kids 

PROJETO KIDS 

HORÁRIO DAS OFICINAS 2019 

MANHÃ segunda terça quarta quinta sexta 
08:00 ás 
09:00 

futebol judô futebol dança hip hop reunião toda 
3ª sexta feira 

09:00 ás 
10:00  

ballet informática ballet judô rodas de 
conversa 

Lanche 
ás 10:00 

artes dança hip hop teatro informática  

TARDE segunda terça quarta quinta sexta 
14:00 ás 
15:00 

futebol judô futebol dança hip hop rodas de 
conversa 

15:00 ás 
16:00 

ballet informática ballet judô aula de 
inglês 

Lanche 
ás 16:00 

artes dança hip hop teatro informática  

  violão edição de 
vídeo 

  

Fonte: Adaptado pelo Autor, 2019 com base nas informações da Obra Assistencial de 2019. 
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Cabe considerar que no caso do exemplo da ações da Instituição Social se 

encontra em uma localização de baixa renda e necessidades básicas a serem 

supridas, porém, os projetos e atividades realizadas não substituem o trabalho e os 

deveres que devem ser realizados pelo Estado, mas atua fortemente e com grande 

importância como um suporte as questões e políticas sociais existentes de forma 

comunitária neste processo. 

Nesta região o único apoio do estado que foi disponibilizado a princípio era a 

presença da polícia militar que em grande parte não detinha as informações corretas 

e era acionada para contenção e resolução de princípios básicos de outras 

instituições, como a área da saúde. 

Desta forma, indica a importância das obras culturais ao suprir algumas das 

necessidades básicas decorrentes da ausência do cumprimento de deveres do 

Estado nesta localidade ao apresentar um trabalho comunitário que contribui para o 

desenvolvimento por meio das atividades culturais, com observação pelas 

entrevistas realizadas que identificam as pessoas que passam por lá, a repercussão 

do trabalho realizado nos projetos, enfatizando o núcleo cultural. 

Na dimensão cultural do combate a violência a política consiste em direcionar 

os jovens a uma maior permanência dentro da obra fazendo atividades de recreação 

cultural no contraturno da escola favorece desta maneira a retirar os jovens das ruas 

utilizando as atividades de cultura para combater a violência e reduzir a 

vulnerabilidade das famílias. 

Estas atividades buscam se caracterizar em despertar o interesse dos jovens 

em participar requerendo maior investimento nesta atratividade por meio da 

captação do capital intelectual objetivando ocupar o tempo disponível do jovem sem 

que realize a participação com obrigatoriedade do jovem nas atividades, 

despertando sim interesse e iniciativa própria, estimulante, sem imposições. 

Dentre estas atividades se destacam a capoeira, música, artes, entre outras, 

engajando o jovem neste processo, com comportamento que estimula sua 

participação, denotando a importância de que a participação do jovem nos projetos e 

atividades culturais o afastam da ociosidade existente com sua presença na 

periferia, o que o afasta e protege de condições de vulnerabilidade, caracterizado 

principalmente pelo projeto Kids, artesanato, gastronomia e os eventos que ocorrem 

na quadra de eventos. 
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A atratividade destes jovens para os projetos e atividades culturais fornecem 

o apoio necessário aos pais, com suprimento ineficiente pelos deveres do Estado, 

pois, geralmente na periferia, os pais precisam ambos prover os sustento da família 

e, na maioria dos casos, a família é constituída somente pela mãe que busca em 

dobro por este sustento, condizendo que se as escolas não forem de período 

integral, se torna de grande importância suprir a ociosidade de contraturno, 

reduzindo assim a vulnerabilidade dos jovens e, portanto da família. 

Como a região não dispõe de projetos abrangentes de escolas de tempo 

integral, as atividades e projetos culturais da obra assistencial supre esta lacuna, 

direcionando aos jovens e adolescentes a preencher o tempo ocioso, em uma 

dimensão cultural em que a atratividade coloca o jovem para trabalhar com melhor 

direcionamento este tempo livre que possui. 

Em relação a atratividade a disponibilização não deve focar somente a 

formação profissional do jovem com uma agenda repleta de cargas horárias de 

cursos técnicos, pois o mesmo precisa também de atividades de lazer como jogar 

bola, interatividade social, indicando a importância de haver um equilíbrio na agenda 

alternando entre cursos de formação e atividades culturais e de lazer, mesclando 

entre o que é necessário e essencial e o que o jovem gosta de fazer. 

Nesta região os espaços culturais existentes se remetem a Instituição Social e 

ao espaço poliesportivo direcionado diretamente as atividades de esportes, 

reforçando a importância das atividades e projetos culturais como impacto no 

desenvolvimento regional. 

Este trabalho contribui fortemente para o cenário regional que impacta 

segundo Monteiro (2013) sobre “os jovens que não estudam e não participam do 

mercado de trabalho” ou a denominada “geração neném”, ou seja, um grupo de 

jovens que possuem muito tempo ocioso que precisam da intervenção das 

atividades da obra para reduzir esta ociosidade, com base fundamentada na cultura 

como agente do desenvolvimento, com contribuição das políticas existentes. 

Monteiro (2013) afirma ainda que “a condição nem-nem é mais preponderante entre 

jovens com baixa escolaridade e de baixa renda, e mulheres, especialmente as com 

filho. Quase metade dos jovens na condição nem-nem são mulheres com filhos que 

estão em casa”. 

A comunidade assistência social aborda a relação da utilização e da 

apropriação de ferramentas criativas através da revista Magnificat e mídias, nos 
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temas Sociais, que passam a serem presentes na instituição, assim traz a qualidade 

de vida, que é intrínseca na discussão, não existe economia criativa sem que o 

trabalho considere a o apoio as famílias como um dos princípios da cultura social, 

bem como a multiplicação de seus conceitos.  

Continuando a linha de raciocínio de Cunha (2018) que diz que ao analisar 

com maior profundidade a questão humana em especial a necessidade da 

população desprovida, subdesenvolvida, é de grande importância adentrar em 

outros campos da ciência como a sociologia, antropologia e a ciência política e fazer 

considerações fundamentais para o desenvolvimento.  

Ao mesmo tempo, há uma percepção generalizada de que quase tudo 
nessa modalidade são benefícios – os intermediários são suprimidos, são 
criados fóruns e comunidades interativos, os recursos são menos usados e 
satisfazem as necessidades por um custo menor. Tudo isso é possível por 
causa da existência de um senso de comunidade. (SEBRAE, 2007, p. 15.) 

 

Combater a violência, principalmente entre os jovens, traz maior satisfação e 

desenvolvimento interpessoal, reduzindo a mortalidade precoce entre os jovens, 

trabalhando temas relacionados a agressão de gangues, narcóticos e tráfico, a 

morte de mulheres, as brigas, ao bullying, a violência entre parceiros, entre outros, 

por meio da orientação através da revista Magnificat e informativos atrai parceiros 

com o marketing, conscientização e geração de oportunidades de agregar parcerias 

e que afastem destas situações negativa e, possibilitem novas condições e 

qualidade de vida, reduzindo ou eliminando as situações de riscos sociais. 

FIRJAN (2019) mostra no mapeamento da indústria criativa o núcleo mídias a 

relevância na economia criativa a edição de livros, jornais, revistas e conteúdo 

digital. O desenvolvimento pessoal contribui para o desenvolvimento regional, como 

forma de retirar esses jovens de situações de vulnerabilidade, onde, o Projeto em 

essência atende ao Plano diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos 

Campos (2018) e as diretrizes de incentivo a economia criativa, efetivando uma nova 

modelagem de desenvolvimento, combatendo as desigualdades e a violência, um 

dos principais desafios das ações sociais. 

O marketing através das edições da revista, informativos ou a divulgação 

espontânea atrai estas crianças, adolescentes e jovens, e insere ao programa em 

um caminho, que podem se sentir protegido obtiver informação, desenvolver 

cidadania e tiver a oportunidade de pensar criar questionar, além de visualizar 

perspectivas de um futuro melhor, onde passam a ser participativos na renda de 
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suas famílias, quer pela Bolsa Família, quer pela empregabilidade do Jovem 

Aprendiz, além de obter qualificação para profissões futuras e autônomas. 

 

4.4. ANÁLISE DOS GESTORES E COLABORADORES 

 

A realização das entrevistas forneceu informações que permitiram condensar 

os principais pontos vivenciados neste cenário a ser observado a seguir: 

Questões para a pesquisa qualitativa. 

 

4.4.1 Seis questões abertas para 4 membros assistidos/colaboradores 

hoje na Associação Social  em estudo. 

 

1.       As pessoas envolvidas com a gestão das atividades criativa culturais 

demonstram que gostam do que fazem? Explique. 

2.       O modelo de gestão atual da abertura para reconhecimento do trabalho 

feito pelos colaboradores? 

3.       Você acredita que as pessoas envolvidas com a gestão possuem o 

conhecimento necessário para exercer o cargo? 

4.       As pessoas envolvidas com a gestão conseguem extrair lições 

importantes a partir dos erros cometidos? 

5.       O modelo atual da gestão é criativo, tem conhecimento das atividades 

culturais é inspirador para você? 

6.       Quais foram as principais contribuições da Associação para a suas 

atividades profissionais. 

 

Em análise das respostas da pergunta 1 foi possível observar que os 

entrevistados indicam contribuição impulsionada por objetivos que voltam seus 

desejos em amparar o próximo indicando gostar do que fazem, porém, com pouco 

entendimento da importância de realizar as atividades culturais. 
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Quadro 8: Análise das respostas da Pergunta 1. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que a maior parte dos colaboradores contribui 

por ter como objetivo dar algo melhor a todos que dependem das 

atividades do projeto 

ENTREVISTA 2 Indicam que todos se esforçam para fazer o melhor possível 

ENTREVISTA 3 Indicam que todos gostam e se faz necessário para o desenvolvimento 

e bem estar 

ENTREVISTA 4 Indicam que acabam se envolvendo com as atividades a serem criadas 

junto aos participantes 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 1 os entrevistados indicam como 

objetivo promover o bem comum e gostam do que fazer, porém, enfatizam que todos 

sempre buscam fazer o melhor possível. Indicam também que acabam por se 

envolver com as atividades da instituição social, apontando o comprometimento com 

o projeto social aqui apresentado. 

 

Quadro 9: Análise das respostas da Pergunta 2. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que a maior parte dos colaboradores contribui 

porque gostam de fazer algo para as pessoas 

ENTREVISTA 2 Indicam que sempre aparecem pessoas capacitadas para ajudar as 

pessoas 

ENTREVISTA 3 Indica que ocorre o reconhecimento 

ENTREVISTA 4 Indica que recebem valor e reconhecimento pelo serviço prestado 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 2 os entrevistados indicam que 

desconhecem os conceitos de um modelo de gestão, porém, enfatizam que todos 

sempre buscam fazer o melhor possível. 
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Quadro 10: Análise das respostas da Pergunta 3. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que a maior parte dos colaboradores contribui 

por ter experiência adquirida ao vivenciar situações similares 

ENTREVISTA 2 Indicam que são preparadas para o cargo 

ENTREVISTA 3 Alerta que deveria ser mais criativo 

ENTREVISTA 4 Indica que na maior parte possuem um corpo gestor bem capacitado 

para executar um bom trabalho para com os envolvidos 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 3 os entrevistados indicam que de 

alguma forma apoiam a gestão existente mesmo sem o devido entendimento se atua 

adequadamente, sem comentários explícitos de críticas. 

Em análise as respostas da pergunta 4 os entrevistados indicam que fazem o 

melhor possível, porém, não detém o devido conhecimento de ferramentas que os 

levem a aproveitar ao máximo erros e falhas e os transformar em oportunidades de 

melhorias e experiências com prevenção de sua reincidência. 

 

Quadro 11: Análise das respostas da Pergunta 4. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que a maior parte dos colaboradores entendem 

que ao cometer um erro ocorre a aprendizagem em busca de fazer o 

melhor, porque “um erro não é sempre um erro, é uma lição a ser 

aprendida” 

ENTREVISTA 2 Indicam que com os erros adquirem mais experiência 

ENTREVISTA 3 Alerta que deveriam, porém, não sabe se o fazem 

ENTREVISTA 4 Indica que participam de reuniões constantes com objetivo principal 

para tratar dos erros e falhas e para buscar melhorias 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 5 os entrevistados indicam que 

identificam a existência de criatividade que por si somente se faz inspiradora dada a 

relação com o desejo de contribuir, porém, desconhecem a modelagem cultural e a 

gestão criativa. 
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Quadro 12: Análise das respostas da Pergunta 5. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 

1 

As respostas enfatizam que a maior parte dos colaboradores 

compreendem a realização de suas atividades como algo que fazem 

de bom, algo diferente que ser torna uma inspiração em suas vidas 

ENTREVISTA 

2 

Indicam que o processo é muito criativo e ajuda muito as pessoas 

ENTREVISTA 

3 

Indicam que para ser criativo requer um estudo mais profundo 

ENTREVISTA 

4 

Indica que inspira e traz valor para a continuidade do trabalho social de 

forma integra e animadora 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 6 os entrevistados indicam que buscam 

extrair o melhor da aprendizagem, porém, desconhecem seu verdadeiro papel 

dentro dos objetivos do projeto. 

 

Quadro 13: Análise das respostas da Pergunta 6. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que a maior parte dos colaboradores 

compreendem este processo como um desenvolvimento pessoal 

ou “um jeito de aprender a atender melhor as pessoas, a fazer algo 

melhor as pessoas” 

ENTREVISTA 2 Indica que contribui muito com as atividades oferecidas 

ENTREVISTA 3 Indica que o processo se fortalece no diálogo, na experiência e no 

acompanhamento 

ENTREVISTA 4 Sempre alinhamos os objetivos da associação com as atividades e 

oficinas que serão ministradas, assim há cooperação e trabalho em 

equipe para atingir os objetivos do projeto 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

A observação das respostas dos colaboradores envolvidos retrata que não 

possuem conhecimento sobre a relação da economia criativa com suas atividades e 

seus benefícios, indicando que a realizam empírica e inconscientemente. 
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4.4.2 Sete questões abertas para 4 membros envolvido com a gestão 

da Associação Social  e Assistencial  Obra Assistencial . 

 

1.       Qual o principal objetivo da associação social? 

2.       Quais os principais desafios para os gestores da Associação? 

3.       No dia a dia, há alguma ferramenta de gestão? Quais? 

4.       Quais as principais fontes de receitas do grupo? 

5.       O que a associação precisa ter para se tornar mais eficiente? 

6.       Há planejamento para captação de recurso, como pagar as contas e 

um fundo reserva? 

7.       Qual o seu conhecimento sobre economia criativa da Obra 

Assistencial? 

 

Em análise as respostas da pergunta 1 os entrevistados compreendem os 

objetivos da obra social como o auxílio por meio dos projetos da obra de assistência 

social aos menos favorecidos em busca de gerar a estes novas e melhores 

oportunidades além de conforto para o que lhes faltam. 

 

Quadro 14: Análise das respostas da Pergunta 1. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que as organizações providas de leis 

possuem como principal objetivo, através do desenvolvimento de 

projetos sociais, favorecer o fortalecimento de vínculos, familiares e 

comunitários 

ENTREVISTA 2 Indica que o objetivo principal é voltado para a promoção humana na 

sua integralidade, ajudando famílias carentes e em situação de 

vulnerabilidade social 

ENTREVISTA 3 Indicam que é dar apoio as famílias menos favorecidas 

financeiramente e para as crianças e adolescente em vulnerabilidade 

social 

ENTREVISTA 4 Indicam que é o acolhimento as famílias mais vulneráveis 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 
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Em análise as respostas da pergunta 2, os entrevistados, indicam como 

principal desafio a busca por realizar as atividades com poucos recursos e a 

constante busca por arrecadação de fundos. 

 

Quadro 15: Análise das respostas da Pergunta 2. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que como principal desafio possuem 

desenvolver o trabalho com poucos recursos 

ENTREVISTA 2 Indicam que se faz referente a lidar com situações e diferenças no dia 

a dia 

ENTREVISTA 3 Indica que ocorre arrecadação de fundos 

ENTREVISTA 4 Indica que ocorre a arrecadação de fundos 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 3 se faz explícito que não há 

conhecimento de ferramentas de gestão e desenvolvimento no planejamento, 

execução, monitoramento e verificação das atividades realizadas.  

 

Quadro 16: Análise das respostas da Pergunta 3. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que utilizam as principais ferramentas de 

trabalho em grupo e a participação do voluntariado 

ENTREVISTA 2 Indicam que utilizam brincadeiras com crianças do projeto como 

futebol, informática, ballet, entre outras atividades 

ENTREVISTA 3 Alerta que por existirem vários temas a serem trabalhados no decorrer 

do ano, métodos diferentes são utilizados para cada um, portanto, se 

torna difícil responder quais as ferramentas, pois, são muitas e ao 

mesmo tempo diferentes para cada época 

ENTREVISTA 4 Indica que as atividades são dinâmicas, deste modo sempre há 

mudanças, porém, neste caso não sabe responder algo específico 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 4 indicam diferir e desconhecer de onde 

realmente vêm as principais receitas que efetuam a manutenção das atividades da 

obra assistencial, enfatizando a dependência de doações para sua manutenção. 
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Quadro 17: Análise das respostas da Pergunta 4. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As respostas enfatizam que a possuem convênio com a prefeitura, 

bazar beneficente, festas e doações espontâneas 

ENTREVISTA 2 Indicam que possuem parcerias e contribuições dos sócios 

ENTREVISTA 3 Alerta que na maior parte de doações 

ENTREVISTA 4 Indica que ocorrem as doações 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

Em análise as respostas da pergunta 5 indicam requerer melhor fonte de 

recursos como fonte de apoio ao trabalho realizado pela gestão atual. 

 

Quadro 18: Análise das respostas da Pergunta 5. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 Buscar melhorias e eficiência no planejamento 

ENTREVISTA 2 Indicam que o processo insere respeito, lealdade, amor e misericórdia 

ENTREVISTA 3 Indicam que na maior parte de apoio através de doações e mão de 

obra 

ENTREVISTA 4 Índica que por meio de verba, pois, já contam com uma ótima gestão 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Em análise as respostas da pergunta 6 indicam diferir e desconhecer de onde 

realmente vêm as principais receitas que efetuam a manutenção das atividades da 

obra assistencial. 

 

Quadro 19: Análise das respostas da Pergunta 6. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 Os recursos principais seguem dependência do vínculo municipal 

ENTREVISTA 2 Indica que possuem o bazar, sócios contribuintes e bingos 

beneficentes 

ENTREVISTA 3 Indica acreditar que sim, pois, como é um assunto totalmente diferente 

do que se trabalha no dia não possui conhecimento para explicar como 

ocorre 

ENTREVISTA 4 Indica que não sabe responder 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 
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Em análise as respostas da pergunta 7 indicam que desconhece do que se 

trata a economia criativa. 

 

Quadro 20: Análise das respostas da Pergunta 7. 

ENTREVISTAS RESPOSTAS 

ENTREVISTA 1 As atividades culturais do projeto contribuem para com a economia 

criativa, porém, não possuem o devido conhecimento e 

aprofundamento 

ENTREVISTA 2 Indica que no setor que trabalha não possui conhecimento sobre esta 

pergunta 

ENTREVISTA 3 Indica que como na resposta anterior não se refere a área de trabalho 

e, portanto, não detém conhecimento para explicar 

ENTREVISTA 4 Indica que não possui conhecimento sobre o assunto 

Fonte: Adaptado pelo autor, informações coletadas em entrevista na Obra Assistencial, 2019. 

 

Ocorre ausência de conhecimento sobre economia criativa, pois, mesmo com 

a identificação de que um dos gestores a compreende melhor, no todo, se torna 

recomendável a fundamentação de seus conceitos, pois, como indicam “não há 

reconhecimento do projeto como um ponto de cultura e sim como um projeto com 

foco em trabalho social”. 

O desenvolvimento das atividades de trabalho social atreladas a algumas 

ferramentas de gestão indicam que há uma linha tênue que existe em algumas 

atividades que as tornam atividades culturais de economia criativa, mesmo sem o 

devido conhecimento, o que justifica a sua realização empírica e inconsciente. 

Como um dos principais recursos é o trabalho voluntariado a maior parte dos 

artistas não reconhece o projeto como ponto de cultura, pois, os sentimentos e 

emoção envolvidos direcionam os olhares como mais afinco para as questões 

sociais, identificado nas respostas da primeira pergunta aos gestores. 

Se faz essencial o conhecimento de ferramentas de gestão para obter 

diferencial que auxilie no entendimento da rotina diária, pois, a sua consolidação 

permitiria melhor visualização das questões que esbarram nesta linha tênue, sendo 

necessário maior e melhor conhecimento para sua identificação, o que possui 

cenário para ocorrer, pois, o projeto investe em reuniões constantes de melhorias e 

de aperfeiçoamento. 
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Com o amadurecimento da gestão haveria melhor compreensão das 

divergências existentes entre ponto de cultura e trabalho social e religioso, 

principalmente a considerar a existência de uma estrutura gigantesca e maravilhosa 

disponível e pronta para a adição desta fundamentação. 

Cabe o principal desafio de realizar provisões de forma que deixe de serem 

reféns dos recursos do município, como ocorre com o projeto Kids que possui a 

maior parte cultural sem projeto e planejamento para a sua manutenção. 

 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A indústria criativa é o futuro, só que o potencial da indústria criativa é o 

entretenimento e a atual gestão da entidade não reconhece o entretenimento como 

algo produtivo que agrega valor, porém, estas atividades agregam valores sim 

(FLORIDA, 2011). 

Como ocorre ao contextualizar do ponto de vista psicológico, que onde ocorre 

o entendimento no que condiz com relação ao ser humano, quando ele começa a 

construir dança, música, arte, ou mesmo quando se coloca a criatividade em 

atividades de panificação, arte na forma de se vestir, no turismo, muitas vezes sem 

que a cultura tenha o devido apoio estatal, identificando que na entidade observada 

é notório que eles sabem receber ajuda, trabalhar as pessoas.  

Se observa que possui o potencial de mudar, mas primeiramente precisa ser 

empoderada, precisa criar o seu potencial, para poder transformar o bairro, a 

comunidade, transformar a cidade, seja lá o que for, porém, esbarra em barreiras 

sociais como ocorre com os problemas enfrentados pela educação.  

Neste contexto, se faz necessário visualizar que uma das coisas que precisa 

obter e fortificar se relaciona aos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros e, aprender a ser. 

Se observa que uma parte significativa dos profissionais que atuam nos locais 

de trabalho da entidade não conseguem visualizar o potencial empreendedor que é 

o potencial de criatividade e o potencial que tem as atividades realizadas pela obra 

assistencial diante os conceitos da indústria criativa, decorrente de todos estes 

fatores que bloqueiam sua percepção e orientação. 

Segue se sem a fundamentação desta percepção, com trabalhos realizados 

em prol de aliviar o sofrimento, a dor, fazer uma inclusão, mas uma modalidade de 
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inclusão em que presencia a ausência do lado de explorar o potencial humano, 

porque se não se objetiva a busca por condições em que o ser humano é capaz ele 

não vai ser capaz, pois, se não houver o desenvolvimento, o indivíduo passa a 

participar de um projeto, o projeto Kidspor exemplo, segue no projeto até uma certa 

idade, porém, depois continua precisando que o setor e que o governo continue 

injetando dinheiro, porque ele não adquiriu conhecimento suficiente para obter 

autonomia e gerar os recursos dos quais precisa. 

O desafio é fazer a inclusão produtiva. Por exemplo,alguns indivíduos se 

mostram habituados a receber o recurso da prefeitura como sua principal 

capacitação, porém, não conseguem transformar isto num potencial de se auto gerir 

o que realmente não é nada fácil de ser realizado. 

A descrição das estratégias necessárias para o fortalecimento e 

desenvolvimento da Instituição Social indica que para fortalecimento da comunidade 

assistencial, os pontos fortes representam a tradição, a credibilidade e a imagem 

institucional forte e, os pontos fracos, a necessidade constante de capital de 

terceiros. As ameaças do setor são representadas pela conjuntura econômica e, as 

oportunidades do setor, indicam investir em fortalecimento da comunidade e maior 

diálogo com as esferas governamental e empresarial.  

A partir do levantamento dos pontos fortes, a entidade deve trabalhar para 

que estes sejam potencializados. Como exemplo, podemos citar: equipe capacitada 

e serviços de qualidade reconhecida pelo público (Força); alteração na legislação 

exigindo comprovação de capacidade técnica na gestão de projetos afins para 

recebimento de novos recursos públicos (Oportunidade). 

A realização de um trabalho de inserção de inclusão, não se caracteriza 

consequentemente como um trabalho de empoderamento, ou seja, inclui em termos 

sociais, mas não em termos de empoderamento, de transformar, indicando a 

existência desta falha que pode ser sanada pelas observações realizadas nesta 

pesquisa. Neste caso, observa se que a entidade está na função de executar, ela faz 

o artesanato, faz a dança, mas faz por fazer, sem ver realmente o potencial que 

possui no que faz, que pode ter valor agregado e maximização de potencial de 

vendas, de potencial econômico, sem a intervenção de um atravessador, 

diretamente, porém, é o desafio é gerenciar essa ações para promover uma maior 

independência financeira dos participantes.  
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Isto indica a necessidade técnica de potencialização da capacitação, 

indicando a necessidade de melhor capacitação de sua gestão. Assim, espera que 

esse estudo possa contribuir para a realização de ações de desenvolvimento, para 

minimizar a perda de potencial, uma vez que possuem toda a estrutura colocada, 

porém, precisa de treinamento de gestão.  

No trabalho com a indústria criativa percebe se que esta veio para substituir a 

indústria velha, pois, apesar dela ser gigante, não serve mais a considerar o 

atendimento as novas necessidades do século como o desenvolvimento, a 

sustentabilidade, dentre os objetivos de ajudar comprando somente de industrias e 

comércios locais, como nacional, estatal. Observa se que passa a cobrar a 

consciência do local de ajudar em um contexto que busca constantemente por 

qualidade e baixo preço, um pensamento comum.  

Quando entra a questão da inovação, o pensamento e a cultura entra como 

comportamento e, se entra como comportamento, entra na psicologia, pois, um ser 

humano melhor para a sociedade é um ser humano mais produtivo e, para que 

possa trabalhar com indústria criativa, não pode ser uma pessoa desanimada, com 

baixa autoestima, se caracterizando como um prejuízo, muitas vezes muito mais 

prejuízo do que um indivíduo de sucesso.  

Isto também difere de um lugar de outro o que se torna um cultural forte para 

fazer esta movimentação e ao falar de economia criativa em uma das vertentes que 

se fala da cultura se volta diretamente para o aspecto cultural já nessa formação que 

é muito forte e segue gerando uma serie de profissões de gerações e no sistema 

envolve mesmo na vertente cultural as áreas da saúde, uma área que tem uma boa 

convergência no sistema e, puxam para a economia, para a psicologia, formando o 

que se vai buscar tanto na saúde como na psicologia, as quais buscam estas fontes 

e, de como viver destas fontes também. 

Uma auto crítica observado na realização da pesquisa foi identificar que olhar 

sistêmico para a pesquisa, que as entrevistas devem seguir uma linguagem mais 

simples nos questionários condizendo com o entendimento dos entrevistados para 

melhor entendimento conforme os eixos no mapeamento e considerar que há 

desenvolvimento local consequentemente tem poder local. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação foi motivada pela atualidade do tema, sobre a contribuição 

de comunidades de assistência social para a indústria criativa e, o interesse de 

acadêmicos, pesquisadores e da sociedade, em geral, observando a ideia de 

filantropia e as suas práticas muito antigas como um novo recurso estratégico para 

prover o desenvolvimento regional, por meio de ações de economia criativa. 

Estudos que possibilitem realizar a conceituação e a caracterização das 

relações presentes em uma região possuem grande importância a considerar que 

geram discussões para melhoria da qualidade de vida e dos problemas 

socioambientais presentes neste contexto.  

Como resultados foi possível observar por meio da análise de algumas ações 

realizadas pelos projetos da Instituição Social em estudo que por meio da 

assistência social ocorre o estimula, incentivo e o apoio as bases de questões 

sociais que alteram a modelagem do cenário da região favorecendo seu crescimento 

e desenvolvimento econômico, pois atua fortemente na inclusão social e produtiva 

das famílias de baixa renda orientando para a criatividade e cidadania, mesmo 

enfrentando grandes desafios. 

Segue desta forma, o atendimento ao objetivo deste trabalho foi verificar se 

houve contribuição da Instituição Social na região Sudeste de São José dos 

Campos, por meio da verificação das necessidades existentes na região em seu 

decorrer histórico e dos projetos sociais que foram realizados. 

Como resultados, foi possível observar a vulnerabilidade social, que diante as 

ações da Instituição Social, houve a geração de melhora no desempenho local, pois 

as ações feitas pela instituição social contribui para qualificação profissional e a 

ampliação das atividades culturais e de empreendedorismo que pode contribui para 

o afastamento dos jovens ao risco de violência. Inclusive a discussão da violência e 

o qual o papel das famílias, do instituições sociais e do estado, pode ser objetos de 

outros estudos. 

No mais, os colaboradores que atuam no projeto discorrem que não possuem 

conhecimento do que se trata o termo economia criativa, porém, os mesmos 

desenvolvem empiricamente, inconscientemente, atuando no desenvolvimento, 

principalmente na formação dos jovens participantes do projeto. 
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Em relação a gestão ocorre a ênfase de conhecer os conceitos de economia 

criativa, porém, sem a profundidade necessária, atuando de forma empírica nas 

ações de sua realização, sem a atuação de um planejamento adequado dentro das 

perspectivas de economia criativa. Ocorre o desenvolvimento do trabalho de cultura, 

porém, sem o devido reconhecimento como um trabalho cultural de fato ressaltando 

a maneira empírica de realização, com isolamento semelhante a de uma ilha.  

Dentre as atividades apresentadas neste trabalho ocorre a realização de 

economia criativa, porém, a gestão por não deter conhecimento aprofundado sobre 

o assunto não reconhece estas ações como economia criativa decorrente da 

ausência de conhecimento do que está a realizar. O projeto Kids é o que mais 

retrata a cultura, porém, se faz refém de recursos municipais, requerendo 

planejamento para perspectivas futuras de manutenção deste projeto. 

Este debate teórico iniciou com a discussão de desenvolvimento em uma 

busca constante pela melhor qualidade de vida das pessoas, com base 

fundamentada no atendimento as necessidades de lazer, cultura, de renda, entre 

outros elementos e necessidades básicas de grande importância, por meio das 

atividades econômicas, ambientais, culturais e institucionais, onde a cultura se 

destaca por contribuir tanto como atividade social como atividade econômica. 

A economia criativa pode contribuir para o desenvolvimento considerando que 

os preceitos das Indústrias Criativas geram o apontamento para um novo formato de 

empreendimento por meio das ações, com menor centralização, verticalização e 

industrialização, características encontradas decorrente dos principais problemas 

sociais brasileiros. 
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APENDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

A pesquisa será aplicada para fins de elaboração de dissertação para obtenção 

de Mestre pelo programa de Mestrado Profissional de Gestão e 

Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté (UNITAU) 

 

 Por favor, responder cada pergunta de forma clara e bem detalhada. 

 Os dados serão tratados de forma sigilosa, a fim de preservar a privacidade 

do entrevistado.  

 Para coleta de dados e análise do conteúdo o entrevistado deverá assinar o 

termo legal domado ao Termo Livre Consentimento Esclarecido 

Individualmente cedido pela Universidade de Taubaté. 

 A presente pesquisa após finalizada estará disponível na biblioteca da 

Universidade de Taubaté. 

 

Agradecemos antecipadamente à sua participação que é fundamental para o bom 

desempenho, o sucesso e progresso da pesquisa! 

 

Questões: 

 

Sou Professor Fabrício Mestrando de Mestrado Profissional em Gestão e 

Desenvolvimento Regional na UNITAU. Estou realizando uma pesquisa sobre 

hábitos. Você poderia me responder a algumas perguntas? ( ) sim. Gostaria de 

esclarecer que os resultados desta pesquisa são confidenciais, e em nenhum 

momento seu nome será mencionado nos resultados. Ok? As informações 

levantadas são sigilosas e serão tratadas coletivamente. Observação este 

questionário é para maiores de 16 anos. 

 

Questões para a pesquisa qualitativa. 

Sete questões abertas para 4 membros envolvido com a gestão da Associação 

Social. 

 

1.       Qual o principal objetivo da associação social? 

2.       Quais os principais desafios para os gestores da Associação? 
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3.       No dia a dia, há alguma ferramenta de gestão? Quais? 

4.       Quais as principais fontes de receitas do grupo? 

5.       O que a associação precisa ter para se tornar mais eficiente? 

6.       Há planejamento para captação de recurso, como pagar as contas e 

um fundo reserva? 

7.       Qual o seu conhecimento sobre economia criativa da Obra 

Assistencial? 

 

Seis questões abertas para 4 membros assistidos/colaboradores hoje na 

Associação Social e Assistencial Obra Assistencial. 

 

1.       As pessoas envolvidas com a gestão das atividades criativa culturais 

demonstram que gostam do que fazem? Explique. 

2.       O modelo de gestão atual da abertura para reconhecimento do trabalho 

feito pelos colaboradores? 

3.       Você acredita que as pessoas envolvidas com a gestão possuem o 

conhecimento necessário para exercer o cargo? 

4.       As pessoas envolvidas com a gestão conseguem extrair lições 

importantes a partir dos erros cometidos? 

5.       O modelo atual da gestão é criativo, tem conhecimento das atividades 

culturais é inspirador para você? 

6.       Quais foram as principais contribuições da Associação para a suas 

atividades profissionais. 

 

Dados para contato: email: "Prof. Fabricio" prof.fabriciocjm@gmail.com e celular-

whatsApp: 55 - 12 – 991624242. 
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