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RESUMO 

 

Esta pesquisa discute o tema da economia criativa, seus conceitos e termos associados, como: 

criatividade, indústrias criativas e cidades criativas. Esse termo que emerge a partir de 1994, na 

Austrália, com registros num documento intitulado pelo governo australiano de Creative 

Nation; ganha força no Reino Unido com Tony Blair e outros pensadores como, norte-

americano Richard Florida (2001); os britânicos Jonh Howkins (2013), Charles Landry (1995) 

e órgãos internacionais como a UNCTAD, DCMS, OMC, OMPI, CEPAL, dentre outros. Aqui 

no Brasil esses temas são tratados por Reis (2012), Mirsawaka (2016, 2017), além da análise 

do Plano da extinta Secretaria de Economia Criativa e órgãos de cultura dos estados e 

municípios, bem como dos trabalhos de mapeamento das indústrias criativas no Brasil, 

realizados pela Federação das Indústrias do Rio de janeiro (FIRJAN), a partir de 2005. A 

abordagem metodológica de pesquisa é qualitativa, mas com a utilização de dados 

quantitativos, a fim de mensurar o impacto que os empreendimentos e atores dos setores 

criativos têm na economia da cidade. Nesta pesquisa optou-se pelo estudo de caso, realizado 

em Cachoeira, município do Recôncavo da Bahia, visando compreender seu contexto e seus 

traços culturais e religiosos peculiares, os quais corroboram o fato de que este município, pelas 

características específicas que envolvem sua origem e história, sua matriz cultural, seus 

festejos, seu conjunto arquitetônico e, o mais importante, a criatividade de seu povo, 

caracteriza-se como uma cidade criativa. Trata-se também de um estudo descritivo, pois 

descreve a realidade do município por meio de dados coletados com a aplicação de questionário 

sobre percepção da economia criativa pelos moradores e visitantes, além de entrevistas com 

atores criativos do município. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica para conhecer melhor os 

temas abordados por este estudo. Para a análise de dados, utilizou-se a técnica da análise de 

conteúdo, aplicada às entrevistas, momento em que foi possível comparar as declarações dos 

entrevistados com o referencial teórico escolhido para discussão do tema proposto. Como 

resultado observou-se que os empreendimentos e profissionais ligados aos setores que 

compõem a economia criativa atuam por meio de projetos pessoais ou coletivos, sem o apoio 

direto da gestão local, que começa a olhar de maneira um pouco mais cuidadosa para a temática 

a partir do ano corrente. Percebe-se essa movimentação da gestão local, através do lançamento 

de edital para patrocínio de projetos ligados à área cultural. Constatou-se também que os 

empreendimentos criativos fazem girar a economia do município por meio de recursos captados 

de órgãos federais, bem como das atividades, eventos e rituais cotidianos de Cachoeira, como 

as celebrações e festas afro-brasileiras, música, dança, tecnologia da informação, artesanato, 

escultura, pintura, gastronomia, design de modas e acessórios, teatro e cinema, ou seja, 

empreendimentos capazes de gerar ocupação/emprego, renda e, consequentemente, 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

Palavras-chave: Economia criativa. Criatividade. Cidades criativas. Indústrias criativas. 

Cachoeira. 
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ABSTRACT 

 

This research discusses the subject of creative economics, its concepts and associated terms 

such as creativity, creative industries, and creative cities, emerging from 1994 in Australia. 

From the document entitled "Creative Nation", it gains strength in the UK with Tony Blair and 

other thinkers such as North American Richard Florida (2001), the British John Howkins 

(2001), Charles Landry (1995) and international bodies such as UNCTAD, DCMS, OMC, 

OMPI, CEPAL, among others. Here in Brazil, these themes are addressed by Reis (2012), 

Mirsawaka (2016), as well as the analysis of the Plan of the extinct Secretariat of Creative 

Economy and cultural bodies of states and municipalities, as well as the mapping of creative 

industries in Brazil by the Federation of Industries of Rio de Janeiro FIRJAN since 2005. As 

methodology was used the approach of qualitative research with the use of quantitative data, to 

measure the impact that enterprises and actors of the creative sectors have in the economy of 

the city. In this case, a case study was chosen in the city of Cachoeira, in the State of Bahia, in 

order to understand its context and its characteristics, which corroborate the fact that, due to its 

peculiar characteristics involving its origin and history, its cultural matrix, its festivities, its 

architectural set and most importantly the creativity of its people, characterizes itself as a 

creative city. It is also a descriptive study because it describes the reality of the municipality 

through data collected through the application of a questionnaire on the perception of the 

creative economy by the residents and visitors, as well as interviews with creative actors of the 

municipality. Bibliographic research was used to better understand the themes addressed in this 

work. For the analysis, the technique of content analysis applied to the interviews, was used, 

where it was possible to compare the statements of the interviewees with the proposed 

theoretical framework on the subject of a creative economy. As a result, it was observed that 

entrepreneurs and professionals linked to the sectors that make up the creative economy, act 

through personal or collective projects, without the direct support of local management, which 

begins to look a little more carefully from the year. This movement of local management is 

perceived through the launching of an invitation to sponsor projects related to the cultural area. 

It was also found that creative enterprises revolve the economy of the municipality through 

funds raised to federal agencies, as well as Cachoeira's daily activities, such as Afro-Brazilian 

rituals and celebrations, music, dance, information technology, crafts and sculpture , painting, 

gastronomy, fashion design and accessories, theater and cinema, generating occupation / 

employment, income and consequently socioeconomic development. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta seção introdutória indica contornos do estudo realizado, explicita o problema, 

objetivos e razões para realização do mesmo e por fim, sua estrutura.1 

 

1.1 CONTEXTOS 

 

O modo de produção capitalista, na sua essência, vive ciclos de depressão e crescimento 

e esses ciclos têm se tornado cada vez mais curtos, sendo, portanto, necessário pensar soluções 

que em diferentes contextos, a partir de diferentes modelos, gerem desenvolvimento 

econômico, social e cultural. 

A preocupação em criar modelos para enfrentar e sair das crises econômicas não é um 

fenômeno local, antes, acontece de forma global, como, por exemplo, na depressão econômica 

de 1929, no período posterior à Segunda Grande Guerra Mundial (1945) e nos Estados Unidos 

em 2008/2009. Nesses três momentos históricos as nações mudaram suas percepções em 

relação aos segmentos econômicos, voltando-se para as atividades ligadas a cultura. A partir 

dessa nova perspectiva, vislumbraram oportunidades e potencialidades no setor cultural, 

incorporando-as ao processo de desenvolvimento econômico. 

Reis (2012) aponta dois importantes fatos como elementos que contribuíram para o 

fortalecimento da dimensão cultural no desenvolvimento econômico: a constituição da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 e a institucionalização, em 1946, da União 

das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO). Tais instituições foram 

importantes para fomentar em alguns países a preocupação, de forma mais direta, com as 

atividades ligadas à cultura, tais como: preservação do patrimônio cultural e da identidade 

cultural de cada nação, visando criar formas de fortalecimento do espírito nacionalista e novas 

oportunidades para o desenvolvimento local. Como resultado dessa nova visão sobre os 

elementos culturais, surgiram iniciativas que tinham como objetivo a inserção da política 

cultural como um dos pilares para o desenvolvimento, promovendo assim a criatividade, a 

participação dos cidadãos na vida cultural, o crescimento das indústrias culturais, a preservação 

                                                 
1 Dissertação normatizada conforme regras da Instituição e da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

publicadas em 2012 (ABNT NBR 6024) e coletânea de 2011: ABNT NBR 6023, ABNT NBR 6027, ABNT NBR 

6028, ABNT NBR 6034, ABNT NBR 10520, ABNT NBR 14724 e ABNT NBR 15287. 
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do patrimônio cultural e o aumento dos recursos investidos no setor cultural (FERNANDEZ, 

2014). 

Na década de 1980, novo elemento impulsionou ainda mais a preocupação com os 

setores ligados à cultura: a globalização. De acordo com Reis (2012), esse novo cenário mundial 

apresenta provocações para todas as economias do mundo, levando-as a enfrentarem ondas de 

incertezas e de oportunidades, além de trazer como desafio a necessidade de se repensar 

diferentes questões econômicas, políticas e sociais.  

Nesse contexto, alguns países pensaram em formas alternativas de gerar crescimento a 

partir de diferentes vias, o que exige uma atuação mais colaborativa, mais solidária, mais 

ecológica e mais segura, resguardando os seus patrimônios culturais e sociais. Exemplos de 

atuação destacados na literatura por Howkins (2011); Reis (2012); Florida (2001) e BOP (2010) 

são: Austrália, Reino Unido, Estados Unidos da América e França. 

Na esteira dessas mudanças surge um novo cenário econômico mundial com uma nova 

dinâmica de processos e modelos sociais na qual uma nova economia baseada na criatividade 

despontou (REIS, 2012). A globalização, nesse contexto, se caracterizou por acelerar e 

aprofundar as transações comerciais entre os países, aumentando a mobilidade dos ativos 

financeiros mundiais, além da conjugação fragmentada dos processos de produção em escala 

global, dando aos países acesso a mercados antes difíceis de serem acessados, acabando assim 

com muitas barreiras comerciais. 

Nesse contexto, Paul Keating, Primeiro-Ministro da Austrália, ciente dos efeitos dessa 

globalização e de seus reflexos sobre a diversidade cultural – com os impactos das novas 

tecnologias de informação e comunicação na geração de oportunidades, com a competitividade, 

bem como com a entrada da economia australiana no cenário mundial – apresentou um 

documento, em 1994, que foi denominado de Nação Criativa. Tal obra via na economia, na 

cultura e na criatividade a possibilidade de promover, por meio da valorização da diversidade, 

do conhecimento e da forma do indivíduo se expressar, o crescimento e o desenvolvimento 

econômico (FERNANDEZ, 2014).  

O teor principal expresso no documento é o de que a globalização, potencializada pelas 

Tecnologias de Informações e Comunicação (TIC), colocasse em risco a riqueza da diversidade 

cultural australiana. Por outro lado, havia o pensamento, por parte dos governantes, de que a 

Austrália deveria aproveitar a globalização como uma boa chance de se fortalecer e melhorar a 

sua posição no cenário mundial. 

Posteriormente, em 1997, no Reino Unido, o novo Primeiro-Ministro, recém-eleito, 

Tony Blair, preocupado com os efeitos que a globalização poderia provocar na economia, 
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decidiu preparar-se para os possíveis impactos que poderiam afetar a região. Para tanto, 

organizou uma força-tarefa e a incumbiu de levantar todos os dados financeiros do Reino Unido, 

realizando também uma projeção do cenário mundial na economia. Os resultados da análise 

deveriam vislumbrar as possíveis vantagens competitivas da nação, bem como criar políticas 

nacionais para reverter a crise financeira do Reino Unido, por conta da estagnação da economia, 

levando-o a uma posição mais destacada em termos de crescimento (REIS,2012). 

Como resultado desse levantamento, foram identificados através do Departamento de 

Cultura, Mídia e Esportes (DCMS), treze setores que se destacavam e tinham grande potencial 

para a economia do país, tendo esse conjunto recebido a nomenclatura de Indústrias Criativas. 

Elas têm na sua composição as atividades ligadas ao artesanato, arquitetura, artes cênicas, artes 

e antiguidades, cinema, design, editorial, moda, música, publicidade, software interativo de 

lazer, videogames, televisão e rádio. 

Florida (2010) faz uma narrativa sobre a grande crise econômica que teve sua origem 

no setor hipotecário norte-americano e que contaminou a economia mundial, sendo considerada 

mais grave que a Grande Depressão, ocorrida nos anos de 1929.  

O autor ressalta ainda que. essa nova crise afetou principalmente os setores que tinham 

as suas atividades direcionadas aos segmentos das indústrias de transformação, provocando a 

decadência deles. Segundo o autor, esse processo de decadência já em andamento há várias 

décadas, se agrava gerando desemprego, desvalorização e abandono de imóveis e 

empobrecimento social, assim como o aumento do desemprego, perda da moradia e ocupações 

desordenadas de imóveis desocupados e/ou abandonados. 

O centro onde funcionavam indústrias antigas, que estavam ociosas, vazias e sucateadas, 

após ocupação dos homeless, passou a se desenvolver a partir da implementação de atividades 

vinculadas ao setor criativo. Nos espaços, antes desabitados, funcionavam atividades ligadas à 

Economia Criativa, tais como: escritórios de arquitetura e design, bibliotecas, centros culturais, 

galerias, ateliers, entre outros. Esse movimento social e produtivo promoveu o renascimento 

econômico de áreas anteriormente abandonadas e marginalizadas, chamando a atenção de 

diferentes atores – governamentais, acadêmicos, produtivos e sociais. 

Tal movimento trouxe consigo uma concepção diferente de cidade, a partir de nova 

visão acerca da estruturação dessas cidades. Os modelos, antes pautados nas dimensões centro 

e periferia, receberam novos contornos a partir dos setores criativos, constituindo-se assim uma 

forma diferenciada de caracterização e apropriação de espaços urbanos. O novo conceito 

econômico de cidade, que utilizava as atividades relacionadas à Economia Criativa, passou a 

receber a denominação de Cidade Criativa. Esse movimento foi responsável pela reversão dos 
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quadros de estagnação econômica, mostrando-se capaz de gerar emprego, renda e 

desenvolvimento sociocultural. 

Segundo Reis (2012), no Brasil, enquanto fenômeno recente, tais temáticas passam a ser 

discutidas na primeira década dos anos 2000. A Economia Criativa foi vista como um 

movimento cujo principal objetivo era o de potencializar as atividades econômicas de setores 

que tinham na criatividade o seu maior bem. 

 No ano de 2012 o país deu um passo importante na direção da EC, criando, por meio 

do Decreto nº 7.743 (BRASIL, 2012) a Secretaria da Economia Criativa, diretamente vinculada 

ao Ministério da Cultura. Essa secretaria nascia, segundo o próprio Ministério da Cultura, com 

a missão de conduzir a implementação de políticas públicas, a fim de contemplar micros e 

pequenos empreendimentos criativos brasileiros transformando a cultura em eixo estratégico 

de desenvolvimento econômico, inclusive. No entanto, a Secretaria funcionou apenas no 

período compreendido entre os anos de 2012 e 2014 (SEC, 2012). Após a sua extinção, os 

assuntos relacionados à Economia Criativa tiveram suas agendas alocadas na Secretaria de 

Educação e Formação Artística e Cultural.  

A partir no ano de 2012 e nos quatro anos seguintes, foram criados no Rio de Janeiro, 

em Salvador (UFBA), Cachoeira (UFRB), Amazonas, Distrito Federal e Goiás, os 

Observatórios de Economia Criativa. Segundo a UFRGS (2016), o Estado da Bahia foi 

contemplado com um OBEC, sob a responsabilidade da Universidade Federal da Bahia, ficando 

alocado no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC): um na 

UFBA em Salvador, sendo criados outros polos em regiões estratégicas no estado, sendo um 

deles no município de Cachoeira, sob a responsabilidade do mesmo Instituto e da Universidade 

Federal do Recôncavo, que fica localizada no território denominado de Recôncavo Baiano, 

objeto deste estudo. 

O Observatório da Economia Criativa da Bahia (OBEC-BA) tem foi responsável pelo 

desenvolvimento de diferentes atividades vinculadas diretamente ao campo da Economia 

Criativa (EC), tais como: pesquisas, palestras, divulgação de dados e eventos a ela relacionados. 

Em 2017, por exemplo, realizou o III Encontro Internacional da Economia Criativa, com o tema 

“Áfricas Criativas”. O encontro ocorreu, simultaneamente, em Salvador (ICBA) e em Santo 

Amaro (Teatro Dona Canô), município vizinho a Cachoeira, também localizado no Recôncavo 

Baiano. O objetivo, segundo consta no próprio texto de divulgação do evento, foi “promover 

discussões sobre o sistema cultural e os elos das cadeias produtivas das artes e da cultura afro-

brasileira no Brasil, no continente africano e nas mais diversas diásporas negras no 

http://www.ihac.ufba.br/home
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mundo.”2  Foi uma oportunidade para o fomento de reflexões sobre tendências contemporâneas 

e promoção da qualificação de atores criativos, com vias de fortalecimento de redes de 

cooperação. 

A EC, responsável pela produção de bens tangíveis, ou não, tem como matéria-prima 

principal a criatividade, utilizada para o desenvolvimento da arte e da cultura, gerando o direito 

de propriedade intelectual. Esses bens e serviços se caracterizam por possuir valor econômico, 

sendo passíveis de serem produzidos, distribuídos e comercializados no mercado local ou 

global, gerando emprego, renda e desenvolvimento socioeconômico. 

Como estratégia de desenvolvimento econômico local a consultoria britânica BOP 

Coulncil (2010), enfatiza que os maiores interessados na contribuição das Indústrias Criativas 

e na produção e comercialização de seus produtos, para o desenvolvimento local, são em grande 

parte as regiões e as cidades onde as Indústrias Criativas (IC) se instalam, sendo um movimento 

típico da Economia Criativa (EC). 

A BOP (2010) afirma também que, as IC naturalmente se agrupam, no que é 

denominado de Clusters, quase sempre em terrenos abandonados pelas indústrias consideradas 

tradicionais. Elas têm a tendência de serem de pequeno porte, com facilidade para criar raízes 

com as comunidades onde exercem suas atividades, além de empregarem trabalhadores com 

alta qualificação. Tais características fazem com que as IC contribuam, não só para a 

revitalização e recuperação de áreas em decadência, como também contribuem para a 

diversificação da economia local e para redefinir a identidade de uma determinada área. 

A ideia e utilização do termo Economia Criativa tem chamado a atenção de vários 

governos e órgãos de diversos países, passando, inclusive, a fazer parte de suas estratégias de 

políticas públicas nos setores de Comunicação e Cultura, o que, de acordo com Marchi (2014), 

traz em seu conceito uma articulação entre os setores culturais, econômicos e da sociedade. 

A aplicação do termo no Brasil também já ocorreu em trabalhos como o de Rafael Saad 

Fernandez, intitulado: Economia Criativa como estratégia de desenvolvimento regional: o caso 

do grande ABC Paulista (2014); o de Larissa de Melo Comério, intitulado: Cidades criativas e 

desenvolvimento regional: o caso de Vitória-ES (2014); e o Carolina Menezes Palhares, 

intitulado: Turismo na reinvenção da imagem de Brasília, cidade criativa (2015). 

A Bahia tem um papel importante na história da Economia Criativa no Brasil, isto por 

conta dos encontros, sobre o tema, realizados na capital baiana, que segundo Reis (2012) 

                                                 
2 Trecho transcrito da página principal do site do III Encontro Internacional da Economia Criativa. Disponível 

em: http://culturadigital.br/mincnordeste/2017/09/21/bahia-iii-encontro-internacional-da-economia-criativa-

africas-criativas-recebe-trabalhos/. Acesso em: 12 nov.2018. 

http://culturadigital.br/mincnordeste/2017/09/21/bahia-iii-encontro-internacional-da-economia-criativa-africas-criativas-recebe-trabalhos/
http://culturadigital.br/mincnordeste/2017/09/21/bahia-iii-encontro-internacional-da-economia-criativa-africas-criativas-recebe-trabalhos/
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começaram em 2003, quando o Ministro da Cultura era Gilberto Gil. Desde esse período 

defendia-se, nesse território, a associação entre cultura e economia; posteriormente, em abril de 

2005, foi realizado o Fórum Internacional das Indústrias Criativas, em Salvador (REIS, 2012). 

Para esse fórum foi elaborado um documento denominado “Carta de Salvador”, reforçando a 

intenção de que o governo do Brasil sediasse um Centro Internacional das Indústrias Criativas. 

  O tema Economia Criativa no estado da Bahia ganhou impulso quando o governo 

estadual procurou alinhar e articular sua política de desenvolvimento à política do governo 

federal, através do Plano Bahia Criativa, de acordo com a SECULT-Ba (2013). Esse 

instrumento legal está articulado com a Política Nacional de Economia Criativa e ao Plano 

Brasil Criativo.  

O desenvolvimento a partir do campo da EC é pensado de uma forma diferente e isso se 

aplica a grandes cidades, determinados territórios, incluindo pequenos municípios. No estado 

da Bahia, em função das diferentes particularidades históricas e culturais, existem muitos 

municípios que poderiam adotar a EC como uma oportunidade de desenvolvimento econômico, 

social e cultural. A Bahia é o “berço do Brasil” e traz na sua trajetória histórica um rico 

patrimônio cultural, material e imaterial, isto inclui infraestrutura e patrimônio arquitetônico, o 

que viabiliza e potencializa estudos e aplicação no campo da EC.  

 

1.2 ENCADEAMENTO  DA PESQUISA 

 

Entre os municípios baianos, encontra-se Cachoeira, um dos mais antigos do Estado. 

Fundado no século XVI, localiza-se à margem esquerda do rio Paraguaçu, no Recôncavo Sul 

da Bahia. A cidade é considerada a maior expressão do Barroco do Recôncavo, formando, junto 

com a cidade de São Félix – localizada à margem direita do Paraguaçu – um importante 

conjunto arquitetônico e paisagístico tombado como patrimônio histórico brasileiro, pelo 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), desde 19713. 

O município foi importante porto para exportação de produtos, além de polo econômico 

entre os séculos XIX e XX. Tal importância se deu pelo solo ideal para o cultivo da cultura da 

cana de açúcar e posteriormente a cultura do tabaco. Tais características atraíram homens ricos 

da época, e seu desempenho no escoamento da produção, por via marítima, deram ao local o 

título de primeiro complexo de exportação do país, de acordo com Ribeiro (1995).  

                                                 
3 Informações registradas na página principal do site do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/112. Acesso em: 10 mar. 2019. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/112
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No entanto, a partir da segunda metade do século XX, Cachoeira passou a viver um 

declínio econômico acompanhado de estagnação econômica. Fonseca (2006) descreve esse 

momento como uma paralisia causada por diversos fatores, incluindo a herança social, visto 

que sua fundação ocorreu tendo como pressuposto o trabalho dos escravos e na grande 

propriedade monocultura, o que lhe deixou uma estrutura muito rígida e estéril. Sendo assim, a 

outrora rica e importante economia do Estado da Bahia e do Brasil, após enfrentar diversas 

crises que abalam substancialmente sua economia e comércio, “o Recôncavo passa de senhora 

a escrava de uma civilização matriz”. (BRANDÃO, 1998, p. 29). 

No fim do século XIX e o início do século XX o Recôncavo passou por um processo de 

transição. Houve substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado, na produção 

açucareira e o declínio provenientes dos efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre a indústria 

fumageira (BRANDÃO, 1998; COSTA PINTO, 1998; PEDRÃO, 2007).  

Nesse mesmo século, o recôncavo baiano foi marcado pela exploração do petróleo em 

seu território, produzindo alterações no meio ambiente por meio de novas estruturas construídas 

nas suas terras, matas, rios, e povoados, gerando mudanças profundas. As mudanças ocorreram 

no âmbito econômico com a chegada de nova massa monetária circulando, no social pela 

reorganização urbana e rural, no cultural com a introdução de novos elementos culturais que se 

contrapõem às tradições seculares, e no ambiental devido à devastação do ecossistema natural 

típico da indústria do petróleo (OLIVEIRA, 2016).  

Por conta desses fatores, o município viu sua economia deteriorar e retroceder nas mais 

diversas áreas e estagnar economicamente, não conseguindo desenvolver outras alternativas 

para enfrentar suas crises. Diante das oportunidades de crescimento por meio de iniciativas 

ligadas à EC, tendo em vista o patrimônio arquitetônico e cultural bastante rico, assim como 

sua importância para o desenvolvimento do Recôncavo Baiano, elegeu-se o município de 

Cachoeira para desenvolver esta pesquisa de mestrado. 

Procurou-se nesse trabalho, responder a seguinte questão de investigação: Como se 

configura o campo da Economia Criativa em Cachoeira e quais as potencialidades para o 

desenvolvimento do Município? 

Desse modo, o objetivo geral da investigação foi compreender como se configura o 

campo da EC no município de Cachoeira e suas potencialidades para o desenvolvimento do 

Município. Também foram delimitados quatro objetivos específicos, a saber:  

1. Mapear os setores da EC em Cachoeira; 

2. Identificar os principais atores envolvidos nesse processo: gestores locais, 

empreendimentos e trabalhadores dos setores criativos; 
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3. Desvelar qual a percepção da população local e dos atores criativos sobre o 

possível potencial da EC para o município; 

4. Levantar as contribuições de atividades associadas aos setores criativos para a 

economia local. 

O estudo justificou-se por, pelo menos, três motivos. Primeiro, permite verificar as 

potencialidades das áreas e setores que fazem parte da EC, a partir do modelo proposto pela 

extinta Secretaria de Economia Criativa, e que pode ser aplicado no município, levando-se em 

consideração a sua riqueza cultural, como também seu patrimônio material e imaterial. 

O segundo motivo, por constituir-se uma oportunidade para estudar o campo da EC no 

interior do estado da Bahia, especificamente nesse município cujo patrimônio artístico e cultural 

é extremamente diferenciado, inclusive pela representação histórica, o que reflete diretamente 

no território de identidade denominado Recôncavo Baiano. Cabe, portanto, avaliar a 

possibilidade de aproximação do município ao conceito de Cidade Criativa. 

Por último, é relevante estudar tal temática em virtude de ser considerado um campo 

novo no Brasil – aparece na primeira década dos anos 2000 – com potencial de desenvolvimento 

de estudo e pesquisa, que viabiliza, na sua aplicação, a geração de emprego e renda, tão 

necessários ao desenvolvimento local. Segundo dados do MinC (2018), a EC já representa 2,6% 

do PIB brasileiro, gerando aproximadamente um milhão de empregos diretos em 200 mil 

empresas e instituições, o que representa mais de R$ 10,5 bilhões em impostos. De 2012 a 2016 

a EC cresceu 9,1% e para o período compreendido entre 2017 e 2021, estima-se um crescimento 

de 4,6%, configurando-se como uma importante via de crescimento econômico. 

 

1.3 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente dissertação de mestrado está estruturada em oito seções. Em cada uma delas 

há, no princípio, uma apresentação de seção que descreve o que será tecido no decorrer da 

exposição.  

Na primeira seção, a introdução, encontram-se os elementos delineadores da pesquisa, 

tais como o problema, o objetivo geral e os específicos, além da justificativa. A segunda seção, 

de natureza teórica, apresenta a economia criativa (EC) como um campo em construção, ao 

tempo que discorre sobre a indústria criativa (IC) na atualidade. Discute o conceito de Cidade 

Criativa (CC), necessário para a análise do território estudado, na perspectiva de autores como, 

Charles Landry (2011), Ana Carla Fonseca Reis (2007), Jhon Howkins (2005, 2011, 2013), 
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Larissa de Melo Comério (2014), Vitor Mirshawka (2016), Jaime Lerner (2011), Richard 

Florida (2010), dentre outros. 

Na terceira seção, encontra-se o método, a abordagem e o tipo de pesquisa, as técnicas, 

instrumentos e procedimentos de coleta de informações. Ainda nessa seção são destacados os 

cuidados éticos adotados e, finalmente, são descritos os espaços e pessoas da pesquisa.  

Na quarta seção, resultado da pesquisa empírica, são apresentados e discutidos os 

achados, nesse caso, caracterizando Cachoeira enquanto objeto de estudo e procurando, 

também, enxergar o seu potencial para ser caracterizada uma Cidade Criativa. 

A quinta seção retoma, de modo sucinto, todo o trabalho desenvolvido, registrando as 

contribuições e limites da pesquisa, os comentários finais e paralelamente as conclusões do 

estudo. Na sexta seção intitulada Apêndices, são apresentados os materiais construídos pelo 

estudante-pesquisador com a finalidade de complementar, ilustrar e comprovar dados citados 

no decorrer do processo de investigação.  

Na sétima seção estão os anexos, constituídos por itens elaborados e outros que servem 

de fundamentação, comprovação e ilustração. Registra-se, por fim, as referências, dispostas em 

ordem alfabética.  

Vale registrar, por fim, o esforço empreendido nesse trabalho no sentido de contribuir 

com reflexões que possibilitem o desenvolvimento econômico no município de Cachoeira, 

Bahia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

Nesta seção discute-se o conceito e as configurações das Indústrias Criativas (IC). Para 

tanto, apresenta-se o marco histórico dessa categoria teórica, os principais atores envolvidos 

nesse processo, sua organização e caracterização. 

A Criatividade, pano de fundo para tudo o que envolve tanto as Indústrias Criativas, como 

a Economia Criativa, é outro tema estudado nesta seção. Por isso são apresentadas as principais 

definições e conceitos de diferentes autores e estudiosos. A seção Economia Criativa apresenta 

os conceitos de autores diversos e das principais organizações envolvidas nas mais diferentes 

esferas como ONU, UNESCO, DCMS, UNCTAD, SEC, MinC, trazendo um panorama de 

como se configura a Economia Criativa no Brasil. 

Esta seção contempla ainda os conceitos de Cidades Criativas, com o intuito de  entender 

quais requisitos definem uma cidade como criativa, quais as implicações que isso acarreta, além 

dos compromissos que esse título traz para a localidade que o recebe e que cidades podem ser 

consideradas criativas. Serão abordados conceitos e definições de autores diversos, como 

Landry (2011), Reis (2012), Mirsawaka (2017b) dentre outros, elencando também algumas 

cidades criativas no Brasil e no mundo. 

 

2.1 INDÚSTRIAS CRIATIVAS: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

A literatura da área indica que o termo Indústrias Criativas surgiu na última década do 

século XX, mais precisamente a partir ano de 1990, tendo como premissa a preocupação de 

alguns países com as mudanças sociais e econômicas ocorridas em países industrializados e 

trazidas pela abertura dos mercados e da quebra de fronteiras comerciais como parte do 

processo de globalização. Jambeiro e Ferreira (2012) confirmam esse parecer ao afirmarem que 

as Indústrias Criativas foi um termo surgido na década de 1990, com objetivo principal de 

agrupamento, em um único conceito, das atividades que possuem a criatividade como insumo 

produtivo básico: as artes, a arquitetura, o filme, a música, o teatro, a gastronomia, dentre 

outros. 

Tal fenômeno levou vários países e regiões a utilizarem essa nomenclatura, a fim de 

incentivar suas indústrias, que já possuíam a criatividade como seu principal insumo, 

estimulando assim o desenvolvimento econômico por meio da geração de emprego e, 

consequentemente, de renda. Em razão disso, esses acontecimentos fizeram com que as 

atividades relacionadas com os setores de serviços, mais precisamente na área de conhecimento, 
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chamassem a atenção dos líderes de alguns países, que começaram a ter um olhar diferenciado 

acerca do tema. 

Na Austrália essa preocupação ganhou contorno e desenho oficial para tratar dessa 

questão, tendo como principal nome Paul Keating, seu Primeiro-Ministro, o qual ciente dos 

efeitos da globalização e seus reflexos sobre a diversidade cultural do país apresentou um 

documento que recebeu o título de Nação Criativa (1994). Tal documento via na economia, 

cultura e na criatividade, a possibilidade de se promover, por meio da valorização da 

diversidade, do conhecimento e da forma do indivíduo se expressar, o crescimento e 

desenvolvimento (FERNANDEZ, 2014).  

A preocupação básica de Keating era a de que a globalização, potencializada pelas 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), colocassem em risco a riqueza da 

diversidade cultural australiana. Por outro lado, havia o pensamento por parte dos governantes, 

de que a Austrália deveria aproveitar a globalização como boa chance de se fortalecer e 

melhorar a sua posição no cenário mundial. 

No Reino Unido tal preocupação ganhou força tendo como protagonista o Primeiro- 

Ministro Tony Blair, eleito em 1997, mantinha-se atento às novas perspectivas do comércio 

mundial e os possíveis efeitos que poderiam afetar os países que estavam sujeitos ao seu 

governo. Foi organizada uma força-tarefa, tendo como objetivo levantar todas as informações 

financeiras do Reino Unido. Além disso, foram feitas projeções do cenário atual da economia 

mundial que tinham como objetivo mais imediato a criação de políticas nacionais para reverter 

a crise financeira do Reino Unido, por conta da estagnação da economia, levando-o a uma 

posição mais avançada em termos de crescimento (REIS, 2012). Como resultado desse 

levantamento, foram identificados 13 (treze) setores que tinham um grande potencial para a 

economia do país, sendo denominados por esse grupo de atividades econômicas de Indústrias 

Criativas. 

Os defensores das Indústrias Criativas sugerem atenção sobre quais seriam as suas 

contribuições reais, de modo que sejam incluídas em seu conceito  

 

[...] expressões artísticas tradicionais como o teatro, a música e o cinema, como 

também as indústrias de serviços como a publicidade (que vende principalmente para 

outras indústrias criativas), processos de fabricação relacionados com a produção 

cultural e a comercialização de bens criativos. Argumentou-se que as indústrias com 

raízes na cultura e na criatividade eram uma fonte importante e crescente de emprego 

e riqueza. (BOP CONSULTING, 2010, p. 13). 

 

De acordo com Miguez (2007), os termos Indústrias Criativas e Economia Criativa são 

recentes e remetem ao debate nas mais diversas áreas científicas que convergem em torno do 
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que vem a ser a “terceira revolução industrial”, o que leva ao surgimento de vários termos e 

denominações que tentam de alguma forma descrever o que vem a ser modelo de produção da 

sociedade do século XXI, estando ainda em crescimento, configurando assim, segundo os 

teóricos da área, um campo de conhecimento em ascensão, e num crescente ritmo de construção 

e desenvolvimento pré-paradigmático. 

Pode-se afirmar que as IC são definidas como indústrias que se originam pela 

criatividade, habilidade e talento individuais e que apresentam também um potencial para 

geração de riqueza, como também a criação de postos de trabalhos, por conta da exploração da 

propriedade intelectual, com uma preocupação básica de proteção dos direitos autorais 

(copyright). Para Buainain (2011), a IC relaciona-se a um núcleo de atividades associadas à 

produção, distribuição e difusão de ativos intangíveis, cuja valoração depende, de alguma 

forma, da institucionalidade que regula a proteção da propriedade intelectual.  

A Indústria Criativa abarca desde criadores individuais até as atividades que requerem 

investimentos vultosos, indo de manifestações culturais da tradição da população a bens 

públicos de difícil apropriabilidade.  

De acordo com a British Council Consultoria (BOP, 2010), em todas as partes do mundo 

é possível encontrar os chamados produtos das IC, que são um símbolo da era modernista e 

pós-modernista. Estes produtos estão presentes ou são consumidos no dia a dia por uma grande 

parcela dos habitantes do planeta, seja através da audiência de programas televisivos, ou de 

filmes nos cinemas, ou mesmo através das leituras de jornais e revistas físicas ou eletrônicas, e 

também no ato de escutar músicas. 

A BOP (2010), afirma ainda que esse fenômeno não está restrito somente aos países 

considerados desenvolvidos e que eram o epicentro da economia mundial, como, por exemplo, 

os países europeus e os Estados Unidos. Isso ocorre devido ao surgimento de novos produtos 

como as novelas exportadas pelos países da América Latina, os filmes produzidos pelos 

indianos e sua Bollywood, além dos equipamentos eletrônicos vindos da Ásia como, por 

exemplo, os coreanos da marca Samsung. 

  Para o Department of Culture, Media and Sports (DCMS, 2005) do Reino Unido, as 

Indústrias Criativas são atividades que têm a criatividade, competências e talento individual 

como insumos principais, bem como a capacidade para criar trabalho, produzir riqueza por meio 

da geração e exploração da propriedade intelectual. 

 As IC também podem ser consideradas como empreendimentos que uniram tradições 

antigas de trabalho cultural e industrial na concepção, elaboração, produção de itens que tem 
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um valor cultural e não necessariamente, aquele valor formado pelos custos de um produto 

qualquer.  

No século XX, essas antigas tradições de trabalho cultural e industrial – em 

concepção, fabricação, decoração e representação- começaram a se entrelaçar, 

formando um grupo heterogêneo, mas possuem vários elementos em comum. Essas 

indústrias, que geram lucros através das habilidades criativas de seus empregados e 

da criação de propriedade intelectual, são conhecidas como indústrias criativas. (BOP 
CONSULTING, 2010, p. 9).   

   

As ICs são constituídas por indivíduos que se utilizam da própria criatividade artística, 

aliada à gestão financeira e que, associados com os profissionais da área da tecnologia, criam 

produtos possíveis de serem comercializados e com o valor econômico alocado nas suas 

propriedades culturais e/ou intelectuais.  

Segundo Hartley (2005), o que se procura entender sobre as IC é a descrição sobre como 

ocorre a convergência entre o conceito e a prática das artes criativas, por meio do talento 

individual e das indústrias culturais (escala de massa), no contexto das novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), e esta sob a perspectiva de uma nova ordem econômica 

ancorada no conhecimento, sendo utilizada por um contingente de novos consumidores que têm 

numa maior interatividade sua principal característica. 

Na perspectiva de Howkins (2005), o mais coerente é limitar o conceito de Indústria 

Criativa a uma atividade industrial em que o trabalho intelectual seja predominante e o seu 

resultado alcançado esteja diretamente relacionado à propriedade intelectual. 

Cornford e Charles (2001) definem as atividades das Indústrias Criativas, como aquelas 

que podem ser localizadas em um fluxo contínuo, indo a partir das atividades totalmente 

dependentes como a maior parte das apresentações ao vivo e exibições cujo objetivo é levar 

conteúdo a quem as assiste, como, por exemplo, os festivais; e que são formatadas e trabalhadas 

de forma intensiva, por meio de patrocínios. 

Também fazem parte desse rol aquelas atividades destinadas às informações com  fins 

comerciais, tendo sua base na reprodução de conteúdo original e sua exibição para plateias que 

geralmente estão distantes, como as publicações, as músicas gravadas, os filmes, as rádios 

difusoras, e a  mídia atual. 

Para Jaguaribe (2006), as IC são caraterizadas pela produção de bens e serviços, 

utilizando para tanto imagens, textos e símbolos como matéria-prima principal, sendo dirigidas 

por uma gestão sobre a propriedade intelectual levando à sua frente a fronteira tecnológica das 

TICs. 
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Nesse aspecto, há uma espécie de acordo no qual as IC têm um elenco de atividades, 

uma mola propulsora, composta por setores como a música, o audiovisual, a multimídia, o 

software, a radiodifusão, além de todos os processos de editoração em geral. Porém, segundo 

Jaguaribe (2006), há uma curiosidade no que se refere onde começa e termina a fronteira das 

Indústrias Criativas. 

De acordo com esse autor, a nomenclatura é utilizada como sinônimo das indústrias de 

conteúdo, e isso se dá por conta de uma grande quantidade de processos, produtos e serviços 

que possuem sua base na criatividade e que apresentam nas suas origens características oriundas 

das tradições, como, por exemplo, o folclore ou artesanato, que estão utilizando com maior 

frequência as tecnologias de gestão, de informatização, com o objetivo de transformar esses 

bens em produtos e serviços para serem distribuídos em grande escala. 

Segundo o Plano da Secretaria de Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações 

2011-2014, (MinC, 2012), as indústrias criativas são compostas por pequenas e médias 

empresas, que dominam o conhecimento e este, aliado à criatividade como insumo principal, 

agrega valor aos seus produtos e /ou serviços, e mantêm uma relação íntima com a capacidade 

de inovar e criar de seus produtores, sendo essa a sua força e sua forma específica de atuar. 

Jeffcutt (2000), por sua vez, descreve que as IC se formam através da interseção que 

ocorre entre as indústrias de mídia e informação e o setor cultural e das artes, tornando-se um 

importante, e às vezes contestado, campo de desenvolvimento nas sociedades baseadas no 

conhecimento. Elas operam nas mais variadas e importantes dimensões da produção existentes 

na atualidade, além do consumo cultural, o que caracteriza esse como um setor das Indústrias 

Criativas que apresenta um grande volume com diversas atividades que tem na criatividade o 

seu núcleo. 

Além de serem constituídas por profissionais e estabelecimentos que produzem bens e 

serviços ligados à IC, são ainda representadas, basicamente, por indústrias e empresas de 

prestação de serviços, por fornecedoras de materiais e demais elementos considerados 

fundamentais para o funcionamento do núcleo criativo, tendo seu apoio constituído por 

produtores que ofertam bens e serviços, indiretamente para a Indústria Criativa. 

  

2.1.1 Categorias e Características das Indústrias Criativas 

 

A UNCTAD (MINC, 2012) classifica as Indústrias Criativas em quatro categorias 

amplas: a) patrimônio cultural; b) artes; c) mídia; e d) criações funcionais. Essas categorias 

estão subdivididas em oito áreas conforme observa-se na Figura 1. 
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Figura 1 - Classificação dos Setores Criativos, segundo a UNCTAD 2010. 

     

 Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório de Economia da Unctad (2010). 

     

O Ministério da Cultura (2017) definiu o trabalhador criativo como o profissional que 

exerce sua atividade laboral na cadeia das ICs, ofício em que a cultura e a criatividade são 

usadas como principal insumo e com o objetivo primordial de criar produtos funcionais, de 

modo que essas indústrias integrem os elementos criativos em processos mais abrangentes, 

como, por exemplo, às áreas de arquitetura e de design. Essa cadeia produtiva no Brasil é 

composta pelas três seguintes categorias: 

 

Indústria Criativa (Núcleo) – composta pelas atividades profissionais e/ou 

econômicas que têm como insumo principal o uso das ideias para geração de 

valor;  

Atividades Relacionadas – composta por profissionais e por 

estabelecimentos que fornecem bens e serviços, de forma direta, à IC. Nesse 

grupo se enquadra grande parte das indústrias, empresas de serviços e 

profissionais fornecedores de materiais, além de elementos fundamentais para 

o funcionamento do núcleo criativo;  

 Apoio – caracterizadas como aquelas que fornecem os bens e os serviços  

indiretamente à Indústria Criativa (FIRJAN, 2016, p. 9).  
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 Na figura 2 podemos ver a cadeia da Indústria Criativa no Brasil, como ela se 

configura de forma mais detalhada, observando as atividades que compõem cada uma 

das categorias (Núcleo, Atividades Relacionadas e Apoio). 

 

Figura 2 - Configuração da Indústria Criativa no Brasil de acordo com a SEC. 

 

 

Fonte: FIRJAN, (2018). 
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Segundo dados da BOP (2010), as IC se caracterizam por ter a criatividade humana 

como seu centro, e orbitando ao seu redor atividades ligadas aos setores econômicos, artísticos, 

além das mídias digitais, estando concentradas e divididas em quatro grandes áreas: a) área de 

serviços; b) a área de conteúdos; c) as de experiências; e d) os originais, conforme evidencia a 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Marco para os modelos de empresas criativas. 

 

Fonte: FIRJAN. Mapeamento da indústria criativa no Brasil, (2016).   

 

Foram criadas várias metodologias alternativas para se chegar a um consenso de como 

poderiam ser representadas as atividades ou setores que fariam parte das Indústrias Criativas. 

O modelo Creative Business Models (FIRJAN, 2016) é um exemplo dessa tentativa de se definir 

esta situação. Trata-se de um método que classifica as IC a partir de quatro tópicos 

representados por quatro círculos. Este método junta as indústrias em quatro círculos, segundo 

os modelos de negócios e cadeias de fornecimento que tenham em comum, 

 

Estes círculos – conteúdos criativos, serviços criativos, originais criativos e 

experiências criativas –, mostram as semelhanças entre as práticas de um arquiteto, 

por exemplo, e uma agência de publicidade. Em essência, os dois estão vendendo suas 

habilidades e o tempo (e não um produto acabado) a outras empresas e não ao 

consumidor final. (BOP, 2010, p.39) 
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De acordo com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2016), o Brasil 

tinha em 2015, 851,2 mil profissionais criativos empregados formalmente, em comparação com 

os 850,4 mil verificados em 2013. Vale ressaltar que esse tipo de estudo foi realizado pela 

FIRJAN dede o ano de 2008, e começou através de um relatório feito pela Divisão de Estudos 

Econômicos da própria federação, com o seguinte título: “A cadeia da Indústria Criativa no 

Brasil”, um trabalho pioneiro que abordava a Indústria Criativa em solo nacional, mais 

especificamente no Estado do Rio de Janeiro, sendo o último relatório produzido em 2015. 

O estudo da FIRJAN aborda a Indústria Criativa sob dois aspectos, o primeiro é aspecto 

relacionado à área da produção, que se caracteriza pelo valor gerado pelos estabelecimentos 

criativos por meio de sua produção, que podem ou não ter no seu processo trabalhadores 

criativos. O segundo aspecto está direcionado aos profissionais criativos e o lugar onde 

trabalham, quer seja em empresas classificadas como criativas ou em outras de atividades 

econômicas consideradas tradicionais (FIRJAN, 2016, p.6). 

 

2.2 ECONOMIA CRIATIVA:  A CRIATIVIDADE POR TRÁS DE TUDO 

   

A Economia Criativa (EC) compreende as dinâmicas de trocas culturais, sociais e 

econômicas construídas a partir da realização do ciclo de criação, produção, 

distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens e serviços caracterizados pela 

prevalência de sua dimensão simbólica (BRASIL, 2012). 

Ao tratar de EC, é preciso fazer referência ao brasileiro Celso Monteiro Furtado (1920-

2004), que integrou a então recém-criada Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), órgão das Nações Unidas, sediado em Santiago do Chile. Presidiu em 1953 o grupo 

misto formado entre a CEPAL e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), que tinha como destaque o esboço de um programa de desenvolvimento, que serviria 

de base para o Plano de metas do Governo de Juscelino Kubitschek (De MARCHI, 2014). 

Segundo De Marchi (2014), Furtado teve preocupação com a questão cultural na análise 

da economia, o elemento central de toda a sua obra, que ganhou de forma tardia, o que chamou 

de contornos específicos, onde ele fez uma análise crítica sobre experiência de desenvolvimento 

latino-americano. Outro aspecto interessante da obra de Furtado, foi a sua visão emblemática 

ao perceber que na “cultura” de um povo, bem como em todo o seu modo de vida, estava o 

poder para ativar a criatividade, que, de acordo com De Marchi (2014), pode ser: 

 

[...] (definida como a inventividade de uma sociedade sobre um excedente adicional 

que lhe permite não mais se preocupar com sua reprodução material, mas com a 
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ampliação das possibilidades já existentes). Somente a liberação dessa criatividade 

seria capaz de promover um novo tipo de desenvolvimento, baseado nas necessidades 

reais dessas populações (solução endógena), libertando-as da dependência 

tecnológica, cultural e econômica dos países desenvolvidos e promovendo 

crescimento econômico com inclusão social. (DE MARCHI, 2014, p. 204). 

 

Como Ministro da Cultura entre 1986 a 1988 no Governo do presidente José Sarney, 

Furtado procurou estimular, por meio de ações baseadas em uma política cultural o estímulo 

para incluir a participação da população na produção cultural, com o propósito de através do 

conhecimento, experiências e criatividade vivenciadas no cotidiano dela, fossem geradas 

riquezas, afirmação das identidades culturais, nos mais diferentes grupos sociais. Para ele, a 

preocupação com a amplitude das políticas culturais deveria abranger muito mais que a defesa 

do patrimônio histórico, ou mesmo estar focada em tornar possível o consumo dos bens 

produzidos pela cultura.  

Celso Furtado acreditava que este tipo de política teria como efeito o ato de inibir as 

atividades criativas, impossibilitando, inclusive, o processo de inovação definindo como 

“objetivo central de uma política cultural deveria ser a liberação das forças criativas da 

sociedade”.  Furtado (2012, p. 41 apud DE MARCHI, 2014, p. 204). 

 

2.2.1 Conceitos de Criatividade 

 

Para Florida (2011), a criatividade é essencial para a maneira como vivemos. Na 

verdade, ele afirma que sempre foi assim, ela é multifacetada e multidimensional, porque não 

está limitada à inovação tecnológica ou a novos modelos de negócios, além de ser um processo 

social e não individual. Descreve ainda que “nossa vida e sociedade passaram a ecoar um 

‘éthos’ criativo”. Éthos é “o espírito ou natureza fundamental de uma cultura. É o nosso 

compromisso com a criatividade em suas múltiplas facetas que forja o espírito da nossa era.” 

(FLORIDA, 2011, p. 21). 

MinC (2012) reitera que a criatividade não tem uma definição simples que abranja todas 

as suas dimensões, por exemplo na área da psicologia onde a criatividade é amplamente 

estudada, existe uma discussão se a criatividade é um atributo do ser humano ou um processo 

pelo qual as ideias originais são criadas. É através de suas características nas diferentes áreas 

do conhecimento humano, que a criatividade pode se articular sugerindo, por exemplo, que na 

área artística a criatividade envolve além da imaginação a capacidade de criar ideias originais 

e novas maneiras de interpretar o mundo por meio de textos, sons e imagens. 
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O texto do Relatório de Economia Criativa 2010 da Unctad (MinC, 2012) chama a 

atenção para as características da criatividade nas diferentes áreas da atividade humana, podem 

sugerir que: 

a)  a criatividade artística envolve a imaginação e a capacidade de gerar ideias originais 

e novas formas de interpretar o mundo;  

b) a criatividade científica envolve curiosidade, experiências e novas conexões; e a 

criatividade econômica é um processo dinâmico que conduz inovação à tecnologia. 

 Além disso, na área científica ela atua, através da curiosidade e da experimentação, para 

realizar novas conexões quando soluciona problemas, por fim na área da economia a 

criatividade funciona como o motor gerador que produz a energia necessária para inovar na 

tecnologia, no marketing, nos negócios, relacionando-se de forma intensa na busca pela 

vantagem que a torne competitiva na área econômica, o registro no texto do Relatório afirma:  

 

Todas as opções acima envolvem maior ou menor quantidade de criatividade 

tecnológica e são inter-relacionadas. Seja qual for a forma com que se interpreta a 

criatividade, não há dúvidas de que, por definição, ela é um elemento crucial na 

definição do escopo das indústrias criativas e da economia criativa. (MinC, 2012. p. 

3). 

 

Como fomentadores do crescimento da criatividade, por meio desses capitais haverá, 

segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), 

aquilo que é denominado de capital criativo. E, como consequência proveniente dessa medição, 

haverá os “resultados da criatividade”, conhecidos também como o Modelo dos 5 Cs, 

representados na Figura 4. 

Figura 4 - Interação dos 5Cs: Resultados da criatividade + 4 tipos de capital. 

.             

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Fonte: A Study on Creativity (Um Estudo Sobre a Criatividade), 2005. 
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A partir da análise do modelo 5 Cs, o relatório apresenta outro conceito de criatividade 

definindo-a como o resultado do processo gerado pelas ideias que são conectadas e transformadas 

em objetos, serviços, além do entretenimento que são passíveis de ser mensurados e de ter um 

valor econômico definido. Todavia, faz-se necessária a distinção entre criatividade e inovação, 

visto que a primeira parte do pressuposto da criação do nada, algo original, enquanto a segunda 

se aproveita de algo já criado para dar-lhe nova utilização ou potencializar o seu uso. 

Howkins (2013) afirma que por ela mesma a criatividade não gera nenhum valor 

econômico, para tanto ela precisa tomar forma, transformar-se em algum produto que possa ser 

valorado e comercializado. Ao se atingir esse estágio, precisa ainda de um local para ser 

comercializado, levando em conta toda a dinâmica e convenções que constituem um negócio. 

Howkins (2013) define a EC como um espaço econômico onde as pessoas dedicam uma 

parte considerável de seu tempo desenvolvendo ideias que possam gerar produtos com valor 

comercial.  

No entanto, uma vez que essa equação acontece, passa ser considerada como uma 

propriedade. Segundo ele, o produto criativo pode ser tanto um bem quanto um serviço, sendo 

necessário distinguir bem o que seja cada um deles nesse processo. Isto se dá por conta da 

tangibilidade dos bens; enquanto os serviços, por sua natureza, se configuram como um bem 

criativo de forte componente simbólico, porém intangível, como a criatividade que foi 

empregada na confecção dos softwares, cujo valor físico é irrisório, caracterizando-se apenas 

como o suporte para um determinado serviço. 

Em suma, o produto criativo, portanto, é aquele caracterizado por ser um resultado da 

criatividade, além de ter um valor econômico. Na visão de Howkins (2013), a EC é composta 

pelas Indústrias Criativas, que englobam setores como a publicação, a pesquisa e 

desenvolvimento, a televisão e o rádio, o software, os jogos eletrônicos, os brinquedos e jogos, 

artesanato, o design, a música, o cinema, a arquitetura, moda e arte, as artes performáticas e a 

propaganda. 

Como justificativa para sua declaração, esse autor apresenta dados feitos após 

levantamentos estatísticos, chegando à conclusão de que os componentes da Indústria Criativa 

representaram cerca de US$ 2.2 trilhões no ano de 1999, cerca de 7% de toda a economia do 

planeta (HOWKINS, 2011). 
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Ainda de acordo com o Relatório de Economia Criativa da Unctad 2010 (MinC, 2012), 

deve-se analisar a criatividade lançando um olhar mais abrangente sobre ela, vendo-a como um 

processo social mensurável, mesmo não havendo, do ponto de vista econômico, uma relação 

direta entre a criatividade e o desenvolvimento socioeconômico. Isso ocorre de forma especial 

na medida em que a criatividade atua contribuindo para o crescimento econômico, sendo, nessa 

perspectiva, importante medir não só a verificação dos dados provenientes dos resultados 

econômicos da criatividade, mas também a análise do ciclo da atividade criativa, levando-se 

em conta o capital social, o capital cultural, o capital humano e o capital estrutural ou 

institucional.  

Segundo Madeira (2014) a procura por um modelo de produção econômica posterior às 

eras industrial e fordista reflete essa instabilidade e compõe o amplo cenário em que emerge o 

conceito de EC, síntese do poderoso enlace entre cultura, economia e tecnologia.  

A autora ressalta ainda que, tanto a Austrália quanto o Reino Unido têm, de forma quase 

síncrona, desenvolvido as políticas públicas mais avançadas de fomento no que diz respeito à 

Economia Criativa, informações que podem ser encontradas nas páginas eletrônicas do 

Department for Culture, Media and Sport (DCMS) do Governo britânico e do Department of 

Communications, information Technology and the Arts (DCITA) do Governo australiano. 

A BOP (2010) define EC como: 

[...] as indústrias criativas são aquelas indústrias que têm sua origem na criatividade 

individual, habilidade e talento e que têm um potencial para a criação de riqueza e 

emprego através da geração e exploração da propriedade intelectual. Estão incluídas 

nessa relação os setores da publicidade, arquitetura, mercado de arte e antiguidades, 

artesanato, design, moda de designers, filmes e vídeos, software interativo de lazer, 

música, artes cênicas, editoração, software e jogos de computador, televisão e rádio. 

(o contexto do Reino Unido. Londres, outubro de 2005. p.5).Tradução livre, conforme 

normas da ABNT. 

 

Segundo Mirshawka (2016a), é de extrema importância encontrar nas multiplicidades 

de conceitos sobre a EC, das mais diversas organizações mundiais como a UNESCO, a CEPAL, 

a UNCTAD, o DCMS e a OMPI, uma área de convergência dos conceitos de cada uma delas, 

que ele chama de “Zona Comum”, espaço onde os elementos que caracterizam a EC convergem, 

conforme demonstrado na Figura 5. 

O autor também chama a atenção para ver que os conceitos que habitam essa “Zona 

Comum”, permitem chegar a uma caracterização do que vem a ser a EC, elencando suas três 

principais características. Primeira, como matéria-prima ou insumo principal a criatividade, a 

arte e a cultura. Segunda, está diretamente relacionada com os direitos de propriedade 
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intelectual, em particular no direito do autor. Terceira, está diretamente ligada a uma cadeia de 

valor criativa. 

 

Figura 5 - “Zona Comum” das definições da Economia Criativa nos diversos órgãos 

mundiais. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 Fonte: Mirshawka, (2016). 

 

Mirshawka (2017), destaca ainda que as altas receitas advindas dos setores criativos e o 

grande número de empregados nesse setor são motivos mais que suficientes para o aumento dos 

investimentos nessa área. Além do mais, ele considera que esse investimento pode ser uma das 

políticas públicas mais importantes do século XXI. 

Várias são as definições dadas para o termo Economia Criativa, e as mesmas se 

confundem com as definições de Indústrias Criativas, dentre elas existe a definição de Ana 

Carla Fonseca Reis, que é uma referência nesta área como pesquisadora e que também foi a 

consultora para o primeiro Relatório de Economia Criativa da Unctad. Em sua visão, “ a 

economia criativa compreende setores que têm como seu insumo a criatividade, em especial a 

cultura, para gerar localmente e distribuir globalmente bens e serviços com valor simbólico e 

econômico” (REIS, 2008, p. 23).    

A autora relembra que, dentre algumas medidas tomadas na formulação do conceito e das 

áreas que o englobariam, está a questão da inclusão de determinados setores, inclusive o de 

tecnologia, como importantes para sustentar a dinâmica dos processos e modelos de negócios 
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que são estabelecidos em parte da Economia Criativa. Ela sugere ainda quatro abordagens para 

a composição do conceito de economia criativa, as quais envolvem as Indústrias Criativas, “que 

funcionam como catalisadores e fornecedoras de valores intangíveis a outras formas de 

organização dos processos” (REIS, 2008, p, 24). 

Nesse contexto, a própria Economia Criativa, além de envolver as indústrias criativas, 

também incorpora através de impactos diretos dos seus bens e serviços em outros setores da 

economia, e as conexões estabelecidas por elas; as cidades ou espaços criativos, vistas sobre 

diferentes óticas como um local de combate às desigualdades e violência e de atração de talentos 

e investimentos onde deve residir o talento, a tecnologia e a tolerância (FLORIDA, 2011). 

Tendo como resultado a modificação de áreas em estado de degradação; a promoção dos 

clusters criativos; a transformação das cidades em polos criativos mundiais e por último a ótica 

da restruturação do tecido socioeconômico urbano, baseado nas especificidades locais.  

Santos-Duisenberg (2011) pontua que a economia criativa seria um olhar amplo e 

multidisciplinar, que lida com a economia, a cultura e a tecnologia, tendo como seu principal 

foco a produção de bens e serviços com conteúdo criativo, com valor cultural e com objetivos 

mercadológicos, isso como resultado de uma mudança de paradigmas e que ocorre de forma 

gradativa. 

Como estratégia de desenvolvimento a Economia Criativa, Reis (2011) salienta que se 

faz necessário a análise desse tema sob duas vertentes. A primeira diz respeito ao 

reconhecimento do capital humano empregado na criatividade, para o estímulo de uma 

integração entre objetivos nas áreas sociais, culturais e econômicas.  

A segunda vertente seria a demonstração das mudanças ocorridas na área da economia, 

e como ela é afetada, pela “chegada” das inovações tecnológicas, que como efeito direto 

promove mudanças nas relações entre ela e a área da cultura, de forma ampla, englobando todos 

os setores ligados a Economia Criativa.  De acordo com a autora estão inclusos todos os seus 

setores, percorrendo o das artes até entretenimento, fazendo com que a economia aumente assim 

o leque de oportunidades cujas bases estão nos empreendimentos criativos. Outro efeito direto 

seria o surgimento de pequenos negócios, baseados na criatividade individual, além da a 

formalização de pequenos negócios e com menos dificuldades de implementação, fazendo 

assim com que a economia criativa promova o desenvolvimento gerando emprego e renda. 

Vale ressaltar ainda, o papel do modelo de desenvolvimento mundial pós-industrial, que 

ficou caracterizado pela exclusão, onde a diversidade cultural e as culturas em geral eram vistas 
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como empecilhos para o desenvolvimento ao invés de provedores de criatividade e 

solucionadores de problemas socioeconômicos.  

Outros trabalhos complementares foram desenvolvidos nessa área. Um deles foi o de 

Machado (2012), onde se avaliando a proporção da população economicamente ativa que ocupa 

atividades criativas e o grau de informalidade em atividades criativas e demais setores nas 

regiões metropolitanas brasileiras. O estudo de Caiado (2011), por seu turno, levou em conta a 

distribuição do número de unidades locais em atividades criativas ligadas a Economia Criativa 

e à distribuição do emprego formal e informal no total da economia e em atividades criativas 

para o ano de 2009.  

Saboya (2018) afirma que apenas em 2005 os economistas começaram a colocar em seu 

repertório o tema da Economia Criativa, tendo concomitantemente eventos como a explosão da 

internet comercial, como também o aumento do acesso às plataformas digitais de produção e 

divulgação de conteúdos criativos. Esse economista afirma ainda que, por muitos séculos a 

economia e as artes e a cultura se excluíram, ficando à parte da criação original longe de se 

tornar parte de uma cadeia de valor que fosse relevante, sendo a economia criativa vista como 

uma estratégia de desenvolvimento  pós-industrial, oferecendo aos países e regiões emergentes 

a oportunidade de driblar as barreiras para a entrada de seus produtos, especialmente aqueles 

que são de características financeiras. Enquanto através do empreendedorismo e a criatividade 

de seu povo, esse acesso é feito de maneira mais simples. 

 

2.2.2 A Economia Criativa no Brasil 

 

O Brasil atravessa, na atualidade, uma crise política, econômica e social bastante 

profunda, momento em que milhões de trabalhadores estão desempregados, além de 

indicadores mostrarem a estagnação da economia e suas consequências para todo país. O 

cenário é bastante desanimador e algumas questões surgem sobre a capacidade de que a força 

produtiva brasileira possa superar essa crise, bem como atravessá-la sem danos consideráveis.  

A FIRJAN (2016) chama também a atenção para a preocupação no que diz respeito à 

competitividade dos produtos aqui fabricados, frente à concorrência internacional, como 

também o que de inovação e novas experiências esses produtos podem oferecer aos 

consumidores nacionais e internacionais.  

Apesar de sofrer de forma menos intensa em relação a outros países, os efeitos da crise 

imobiliária dos Estados Unidos, ocorrida nos anos 2008/2009, trouxe como consequência 
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imediata a redução da capacidade produtiva no país. Todavia, no ano seguinte, caracterizado 

por um crescimento vigoroso, foram mantidos os níveis de emprego e renda dando-se a 

impressão de que se havia encontrado o caminho certo para a prosperidade econômica, algo que 

não aconteceu no Brasil em 2011 tendo o país mergulhado numa das piores crises econômicas 

e que persiste até os dias de hoje. 

A FIRJAN (2016) reconhece a importância da Economia Criativa no mundo e, 

consequentemente, de forma mais específica aqui no Brasil, por isso realiza um trabalho de 

Mapeamento das Indústrias Criativas desde 2008; atualmente já está na 7ª edição, com o 

objetivo de  levantar todo o processo da cadeia produtiva da Economia Criativa no país dando 

um vislumbre de como se comporta o movimento das Indústrias Criativas, o que torna esse 

trabalho importante referência para os pesquisadores da área, bem como para os agentes ligados 

às políticas públicas, além dos veículos de comunicação. 

Esse estudo, proposto pela FIRJAN, tem como foco o desenvolvimento da área criativa 

no Brasil, nos estados e municípios, analisando de forma holística o comportamento desse setor 

da economia, através de dados oficiais obtidos junto ao Ministério do Trabalho. A FIRJAN 

(2016) destaca ainda que criatividade, nesse caso, no país é vista sob dois ângulos, a saber: 

como se distribuem e atuam os profissionais dos setores criativos, bem como qual o valor que 

é gerado pelas empresas que atuam diretamente na área da criatividade, mesmo que tenham 

entre seus colaboradores profissionais de outras áreas de atuação, que não estão diretamente 

ligados à área criativa.  

Aqui no Brasil o debate sobre a Economia Criativa tem acontecido em seminários, com 

a participação dos segmentos que compõem as três esferas interessadas no tema: os acadêmicos, 

os empresários do setor e os gestores públicos. Esses debates começaram em 2004, por conta 

do encontro quadrienal da UNCTAD em sua 11ª edição. Esse encontro foi realizado em São 

Paulo e teve no seu encerramento a emissão do documento, que tem por título Consenso de São 

Paulo (MINC, 2012), o qual chama a atenção para os benefícios econômicos e culturais gerados 

em potencial pelas indústrias criativas. 

O Ministério da Cultura, por sua vez, estabeleceu um convênio com o IBGE, que nos 

anos base de 2003 a 2005, publicou dados referentes à economia criativa no campo do Sistema 

de Informações e Indicadores Culturais (SIIC) que abrangem não só as atividades culturais, 

como também as econômicas ligadas de forma indireta à cultura e pertencentes à economia 

criativa (REIS, 2012, p. 32).  
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Em 2011, o Ministério da Cultura criou a Secretaria da Economia Criativa, a qual 

divulgou em setembro o seu plano de Economia Criativa, no qual foram estipulados com maior 

importância cinco desafios para a EC no Brasil, enumerados da seguinte forma: 

 

1) levantamento de informações e dados sobre a economia criativa no Brasil; 2) 

articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; 3) educação para 

competências criativas; 4) infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação 

e consumo/fruição de bens e serviços criativos; 5) criação/adequação de marcos legais 

para os setores criativos (MinC, 2011, p. 36). 

 

A Secretaria Nacional da Economia Criativa então definiu a EC como: 

A economia criativa compreende as dinâmicas de trocas culturais, sociais e 

econômicas construídas a partir da realização do ciclo de criação, produção 

distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens e serviços caracterizados 

pela prevalência de sua dimensão simbólica (MinC, 2011, p. 23). 

 

Tal definição é bem representada na Figura 6. 

Figura 6 - A Economia Criativa e a dinâmica de funcionamento dos seus elos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fonte: Secretaria da Economia Criativa, (2012) 

 

No que se refere à área específica de produção de conhecimento, a Economia Criativa 

tem seus estudos relacionados na área da economia da cultura, ficando restrita no campo de 

estudo de políticas culturais. Vale ressaltar que a partir da década de 1990, os estudos de cultura 

no Brasil focaram de forma particular nas políticas de financiamento, por conta do surgimento 

de novas legislações de incentivos fiscais na área da produção cultural. A figura 7 apresenta 

como se configura da Economia Criativa no Brasil e com quais áreas ela se relaciona, segundo 

a Secretaria de Economia Criativa. 



45 

 

Figura 7 - Configuração da Economia Criativa no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretária da Economia Criativa, (2011). 

  

O Ministério da Cultura classifica os setores criativos a partir de 5 (cinco) categorias: a) 

patrimônio cultural; b) expressões culturais; c) artes dos espetáculos; d) audiovisual/do livro/ 

da leitura e da literatura; e e) criações culturais e funcionais, conforme pode ser verificado no 

Quadro 1.   

 

Quadro 1 – Esboço dos Setores Criativos. 

CATEGORIAS CULTURAIS SETORES 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

Patrimônio material 

Patrimônio imaterial 

Arquivos 

Museus 

EXPRESSÕES CULTURAIS 

Artesanato 

Culturas populares 

Culturas indígenas 

Cultura afro-brasileira 

Artes visuais 

Artes digitais 

ARTES DOS ESPETÁCULOS 

Dança 

Música 

Circo 

Teatro 

AUDIOVISUAL/DO LIVRO/ DA LEITURA E 

DA LITERATURA 

Cinema e vídeo 

Publicações e mídias impressas 

CRIAÇÕES CULTURAIS E FUNCIONAIS 

Moda  

Design  

Arquitetura 
Fonte: Elaboração própria, a partir da Secretaria de Economia Criativa (2012). 
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Apesar de mudar o panorama sobre as práticas culturais no Brasil, a Secretaria de 

Economia Criativa teve uma vida curta, funcionando apenas a partir de sua criação em 2011 até 

a sua extinção em janeiro de 2015. Em seu lugar foi criada a Secretaria Especial da Cultura, 

que está alocada no Ministério da Cidadania (2010). A Secretaria Especial da Cultura tem o 

papel de formular políticas, programas e projetos, além de ações que promovam a cidadania 

através da cultura; como ferramenta, para isso ela conta com o Plano Nacional de Cultura 

(PNC), previsto na Constituição Federal desde a aprovação da Emenda Constitucional nº 48, 

em 2005, que teve a coordenação e supervisão do Conselho Nacional de Política Cultural, tendo 

como uma referência importante a realização da 1ª Conferência Nacional de Cultura no ano de 

2005, que aconteceu logo depois dos encontros sobre o tema nas esferas municipais e estaduais.   

Na época de sua criação tinha como objetivo “orientar e coordenar iniciativas futuras 

em muitos níveis, dinamizando vários atores e otimizando o uso de recursos financeiros e a 

gestão de nossas instituições públicas” (MinC, 2008, p.7). Posteriormente, em 02 de dezembro 

de 2010, o então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 12.343/10 , 

que criou o PNC. Essa lei definiu os princípios e objetivos para a área da cultura para os dez 

anos seguintes, discriminando quais os órgãos estariam encarregados para conduzir as políticas 

nessa área, abordando também questões inerentes ao financiamento. Ela expirou em 02 de 

dezembro de 2020. 

 

 2.2.3 Economia Criativa e a Produção no Brasil 

 

Do ponto de vista da produção e levando-se em conta a crise econômica do Brasil no 

período de 2014-2018, constatou-se, através desse mapeamento, que as indústrias da área 

criativa sofreram um impacto menor, se comparado com o restante da economia do país 

FIRJAN (2018). Como resultado desse novo quadro o PIB Criativo saltado de 2,56% para 

2,64%, gerando um total de R$ 155,6 bilhões, que, segundo a FIRJAN (2016), equivale ao total 

da soma de valores de empresas importantes no mercado mundial, como: a Zara, a L’Oreal e o 

Facebook. O quadro atual em meio à crise socioeconômica mostra o desempenho do PIB 

Criativo brasileiro de 2004 a 2017. Contudo, durante os quatro últimos anos, a participação 

girou em torno de 2,62% na média sofrendo pequenas variações e gerou em 2015 um resultado 

expressivo de 2,64%. No entanto, em 2017, o PIB Criativo representava 2,61%, de toda a 

riqueza gerada que foi criada no Brasil, um total de R$ 171,5 bilhões, conforme mostra o 

Gráfico 1. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12343.htm
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Gráfico 1 -  Desempenho do PIB Criativo Brasileiro de 2004 a 2017. 

 

      Fonte: Elaboração própria a partir de FIRJAN, 2018. 

 

Esse resultado, quando comparado ao mapeamento do ano de 2006, refletiu a 

consolidação de uma tendência de crescimento das Indústrias Criativas no Brasil. Isto porque, 

ao analisar os dados relativos ao mapeamento nesse período, Reis (2012) afirma que toda a 

cadeia das Indústrias Criativas observadas no ano de 2006 correspondeu a 2,4% dos empregos 

formais e o total movimentado por elas atingiu 17,8% do PIB, um número significativo, tendo 

como destaque os setores televisão, as artes visuais e software. 

O Núcleo dos setores criativos sempre esteve presente na composição do PIB dos 

Estados, conforme observado no Gráfico 2, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo 

com resultados expressivos, ficando a Bahia com a 10ª colocação. 

 

Gráfico 2 - Parcela do PIB do Núcleo Criativo nos Estados, 2012. 

 

  Fonte: Reis, 2012. 
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Em meio à turbulência econômica dos últimos anos, aqui no Brasil, a participação do 

Núcleo Criativo nos Estados sofreu uma queda se comparado a 2006, isso é possível de ser visto 

a partir do último levantamento realizado pela FIRJAN (2018), que desvela ainda mais este 

cenário, ao mostrar o comparativo entre os anos de 2015 e 2017, que apontou uma diminuição 

de até 50% desse indicador em alguns estados, como, por exemplo, o Estado da Bahia onde a 

parcela do PIB Criativo caiu de 1,8% em 2012 para 1% em 2017. Essa diminuição foi observada 

no PIB da economia brasileira como um todo, conforme Gráfico 3. 

       

Gráfico 3 -  Parcela estimada do Núcleo Criativo nos Estados, 2018. 

   

 

        Fonte: FIRJAN, 2018. 

  

              O último mapeamento, também de 2017, apurou que existem atualmente cerca de 245 

mil empreendimentos que utilizam a criatividade como sua matéria-prima principal, e 

representa um aumento em torno de 2,5%, se comparado ao ano de 2015. Nesse sentido, 

reforçam-se as características estratégicas deste segmento da economia, que sofre os efeitos 

econômicos como um todo, porém em intensidade menor, principalmente nestes cenários de 

incertezas e mudanças.  

 

Esse desempenho superior ocorre tanto entre os estabelecimentos empregatícios – 

que, na Indústria Criativa apresentaram um recuo menos intenso, comparativamente 

ao total da economia – quanto entre os não empregadores, que registram maior 

expansão (FIRJAN, 2018, p, 11). 
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2.2.4 O Mercado de Trabalho no Brasil e a Economia Criativa 

 

Dados atualizados do IBGE (2019) demonstram que a taxa de desocupação no Brasil, 

que era de 12,4% no início de 2019, subiu para 12,7%, totalizando cerca de 13,4 milhões de 

trabalhadores em situação de desemprego. Estes números, quando comparados ao mesmo 

período de 2018, mostram que cerca de 13,1% é menor; porém, quando comparados ao 

resultado do último trimestre de 2018, mostrou que cerca de 1.200.000 engrossaram as 

estatísticas de desemprego no Brasil. 

Os dados foram decorrentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD), divulgada em 30 de abril de 2019 através da Agência de Notícias IBGE (2019), a 

partir da qual se concluiu que os segmentos que mais sofreram com o fechamento de postos de 

trabalhos foram setores da administração pública, da defesa, da seguridade social, da educação, 

da saúde humana e dos serviços sociais, com menos 332 mil pessoas, seguido pelo setor da 

construção civil, com perda de 228 mil pessoas, enquanto os demais setores permaneceram 

estáveis. 

A pesquisa revelou também que o número de empregados do setor privado com carteira 

de trabalho assinada se manteve estável quando comparado ao último trimestre de 2018, não 

ocorrendo o mesmo ao grupo de empregados do mesmo setor e cuja carteira não era assinada. 

Nesse grupo foi registrado o fechamento de 365 mil postos de trabalho, reduzindo o número 

desses trabalhadores para 11,1 milhões de pessoas.  

 

O mercado jogou 1,2 milhão de pessoas na desocupação e a carteira de trabalho não 

teve recuperação. Os trabalhadores sem carteira que tinham sido contratados como 

temporários para vendas, como na Black Friday e no Natal, ou que trabalharam nas 

eleições, saíram do emprego no início do ano. Como esses postos de trabalho pagam 

menos, a média de rendimentos do setor aumentou sem que houvesse um ganho real 

nos rendimentos dos trabalhadores (IBGE, 2019, p. 1). 

 

 

Na perspectiva trabalhista, a Indústria Criativa tinha um total de 851,2 mil profissionais 

formais, dado do mapeamento feito pela FIRJAN em 2015. Atualmente esse número chega a 

1.000.000, de trabalhadores, de acordo com o MinC (2018). Esses dados consolidam as 

Indústrias Criativas como um grande gerador de postos de trabalhos, além de confirmar os 

resultados dos estudos realizados pela FIRJAN (2014), os quais apontaram que, entre os anos 

de 2004 e 2013, o crescimento dos postos de trabalho no setor das Indústrias Criativas atingiu 

o percentual de 90%, mostrando-se superior, portanto, aos 56% observado no mercado de 

trabalho. 
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 Guilherme Mercês, gerente de Economia e Estatística da FIRJAN (GRANDA, 2014), 

afirmou que os trabalhadores criativos estão a cada ano conquistando mais espaços dentro do 

mercado de trabalho no Brasil. Independentemente do fato de que esse tipo de profissional seja 

associado às empresas que possuem no ambiente criativo, como as agências de publicidade e 

produtoras, um número de 221.000 trabalhadores, dentre os 892,5 mil mapeados, que estão 

alocados nas indústrias de transformação.  

Ao comparar os três últimos mapeamentos da FIRJAN (2014, 2016 e 2018), percebe-se 

um pequeno acréscimo na ordem de 0,1%, no primeiro e um aumento seguido de diminuição 

no seguinte e uma redução no terceiro. Isto demonstra que, apesar da crise econômica no Brasil, 

os empregos ligados à área criativa sofreram um impacto menor que as demais profissões, pois 

ao lançarmos o olhar na economia brasileira como um todo, vemos que foram fechados 

aproximadamente 900 mil postos de trabalho nesse mesmo período, enquanto o percentual 

negativo para os trabalhadores criativos no período foi de -1,8%, número já superado pelo setor, 

de acordo com o MinC (2018). 

O último mapeamento da FIRJAN (2018), também constatou um aumento seguido de 

redução no número de empregos dos setores criativos entre os anos de 2015 e 2017. Essa 

variação com uma diminuição de 33.804 postos de trabalho, todavia, quando comparamos esse 

número com o mapeamento realizado em 2016, período em que o número de trabalhadores do 

setor criativo era estimado em 851.201, a diferença diminui para 837.206 em 2018, perfazendo 

um total de 13.994 postos de trabalhos fechados.  

A tabela 1 apresenta de forma detalhada os dados dos empregados do Núcleo das 

Indústria Criativa do Brasil, fazendo esse levantamento pelos segmentos que o compõe a saber 

o de Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologias tendo como base para apuração desses dados os 

anos  2015 e 2017. 
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Tabela 1 - Número de empregados na Indústria Criativa no Brasil, por Áreas Criativas e 

Segmentos 2015 e 2017. 

 

Fonte: Mapeamento das Indústrias Criativas, FIRJAN (2016). 

 

 

Outra informação importante diz respeito a relação aos dados apresentados pela 

pesquisa da FIRJAN referente ao salário médio dos trabalhadores das Indústrias Criativas, que 

são salários consideravelmente maiores que a média de outros setores da economia. Isso porque, 

ao comparar os salários, percebe-se que a média para os trabalhadores brasileiros de outros 

setores da economia foi de R$ 2.451 em 2015, enquanto os salários dos profissionais da área 

criativa chegaram a R$ 6.270, ou seja, quase 3 vezes mais, mesmo levando-se em conta uma 

pequena retração, quando se compara com os dados obtidos em 2013, de acordo com a tabela 

2. 
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Tabela 2 -  Número de empregados e Remuneração Média na Economia e da Indústria 

Criativa no Brasil, por Áreas e Segmentos Criativos – 2015 e 2017. 

 

 

   Fonte: Mapeamento da Indústrias Criativas, FIRJAN, IPCA, IBGE 2018. 

 

De acordo com esse levantamento, em 2015, aqui no Brasil, mais de 80% dos 

trabalhadores que se utilizavam da criatividade como insumo principal para a produção, 

estavam alocados nas áreas de consumo com 44,2% dos trabalhadores criativos, enquanto a 

área de tecnologia, manteve em grande parte os resultados do outro levantamento realizado em 

2013. Vale ressaltar ainda que apesar de ter acontecido um decréscimo no número dos 

trabalhadores da área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o setor de tecnologia manteve o 

seu crescimento em 2,4%, entre os períodos de 2013 a 2015.  

Ainda em relação ao período de 2013 a 2015, mesmo com o país em plena crise 

econômica, profissionais ligados às áreas onde as características de agregação de valor e 

valorização da experiência do consumidor se destacaram por serem muito requisitados pelo 

mercado de trabalho; como exemplo podemos citar o analista de negócios, o visual 

merchandiser o designer de modas, o chefe de cozinha e o analista de mercado, que foram 

responsáveis pela criação de 14.000 novos postos de trabalho. Esses números são ainda 
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reforçados por mais 10.313 novos postos de trabalhos advindos da área de Tecnologia da 

Informação e do segmento de Biotecnologia. 

Vale ainda ressaltar que esse levantamento dos setores ligados às Indústrias Criativas 

proposto pela FIRJAN não está limitado só ao ato de manter atualizados os dados estatísticos 

da classe criativa, mas também procura responder a questões, como por exemplo: Qual foi o 

comportamento da Indústria Criativa no Brasil durante o período da crise econômica? Os 

Profissionais dos setores criativos poderiam ser de fato relevantes à atividade econômica em 

um momento de necessária diferenciação de produtos e serviços? 

Nesse trabalho os pesquisadores da FIRJAN (2016) chegaram à conclusão de que será 

preciso otimizar os recursos por meio da eficiência, porque o momento atual é de renascer e de 

reorganizar a economia. A área da EC será estratégica neste sentido, por se tratar de 

trabalhadores que utilizam a criatividade em busca de respostas para situações existentes e, 

principalmente, para questões que não estão completamente formuladas. 

O Brasil, por sua vez, no que diz respeito à classificação mundial da economia criativa, 

está na 43ª posição entre 45 países objetos do estudo realizado pelo jornal eletrônico Brasil 

Econômico, quando o quesito é a criatividade. Conforme mostra a Figura 8, ficando atrás de 

países como a Argentina, Uruguai, Polônia, México, a frente apenas da Romênia e do Peru.   

Essa situação já tinha chamado a atenção de Florida em 2006, que fez a seguinte 

ponderação sobre a colocação do Brasil frente a outras economias mundiais, por ocasião de sua 

passagem pelo Brasil em 11 de abril de 2006: 

 O país está atrás de índia e México, mas à frente apenas de Peru e Romênia. Gostaria 

de fazer um aprofundamento sobre o Brasil porque nas grandes cidades deve haver 

muito patrimônio criativo. Mas os dados sobre a classe criativa não estão disponíveis. 

Vocês precisam investir em criatividade e construir uma estratégia. O que acontece 

no Brasil é que o país é muito desigual quando se trata de criar capacitações. Em 

algumas das grandes cidades há muito mais expressão da criatividade e o que é preciso 

fazer é construir sobre isso e estender essas qualidades para todo o país (FLORIDA, 

2006, p.1). 
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Figura 8 -  Classificação do Brasil em relação a outros países nas áreas as indústrias criativas. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Brasil Econômico, 2011.  

 

Outro dado levantado pelos dois últimos Mapeamentos das Indústrias Criativas, 

realizados pela FIRJAN, trouxe os números do PIB Criativo nos Estados e no Distrito Federal. 

Esses dados demonstram que no período compreendido entre os anos de 2013 e 2015, os estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro mantiveram o vigor dos levantamentos anteriores mantendo-se 

como as maiores participações do PIB Criativo, que ficou em 2,64% enquanto a média do PIB 

no Brasil nesse mesmo período foi de 0%. 

 Percebe-se, porém, que durante o biênio de 2013 a 2015 houve uma estagnação no PIB 

na maioria dos Estados, mais os estados de São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul, Roraima 

apresentaram crescimento, enquanto os estados Bahia, Ceará, Goiás, Acre, Paraíba, Alagoas, 

Tocantins e Maranhão tiveram redução, conforme Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Participação do PIB Criativo nas UFS, FIRJAN 2016. 

     Fonte: FIRJAN (2016). 

 Esse mesmo quadro de crise econômica persistiu nos anos seguintes, tendo reflexos na 

economia como um todo, atingindo também a área criativa. Seus efeitos foram sentidos no PIB 

Criativo do País que passou de 2,64% para 2,61%. O PIB Criativo dos Estados e no Distrito 

Federal também sofreu com essa conjuntura econômica, com reflexos diferentes em cada uma 

das unidades da Federação. 

Com exceção de Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, 

Roraima, Minas Gerais, Piauí, Acre e Amapá, que tiveram um pequeno aumento do percentual 

do PIB Criativo, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, o Distrito Federal, Paraná, Goiás, 

Mato Grosso, Pará, Paraíba, Sergipe, Rondônia, Alagoas, Maranhão e Tocantins mantiveram o 

mesmo percentual do levantamento anterior, enquanto os Estados da Bahia, Espirito Santo, Rio 

Grande do Norte tiveram redução no seu PIB Criativo, conforme o Gráfico 5 a seguir. 

 

Gráfico 5 - Participação do PIB Criativo nas UFS, FIRJAN 2018. 

 

Fonte: FIRJAN (2018). 
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2.2.5 A Economia Criativa na Bahia 

A história da EC, no Estado da Bahia, segundo Reis (2012), tem os seus primeiros 

movimentos no ano de 2003 quando o ministro da Cultura do Governo do Estado da Bahia, 

Gilberto Gil, começou a defender um foco especial entre a cultura e a economia, logo depois 

do Fórum Internacional das Indústrias Criativas em Salvador. O fórum teve como um de seus 

objetivos a discussão da “forma e da função de uma instância de pesquisa e observatório 

internacional das indústrias criativas, que foi criado em Salvador.  

Em abril de 2005 foi realizado na cidade de Salvador, o I Fórum Internacional de 

Indústrias Criativas, e no final foi elaborado um documento denominado Carta de Salvador, que 

reforçou a intenção para que o governo do Brasil sediasse um Centro Internacional das 

Indústrias Criativas, tendo em sua estrutura baseada nas parcerias feita de forma voluntária, 

entre países, com o foco a cooperação Sul-Sul. Por sua vez o Ministério da Cultura estabeleceu 

um convênio com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que nos anos base 

de 2003 a 2005, publicou dados referentes à economia criativa no campo do Sistema de 

Informações e Indicadores Culturais (SIIC) que abrange não só as atividades culturais, como 

também as atividades econômicas ligadas de forma indireta à cultura e pertencentes à economia 

criativa (REIS, 2012 P. 32). 

Em junho de 2012, a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, criou 

o Observatório Brasileiro de Economia Criativa (OBEC), com o objetivo de produzir e difundir 

as informações quantitativas e qualitativas sobre a área da EC no país. O OBEC, deveria então, 

ser uma ferramenta para suprir a ausência de pesquisas, dados e informações sobre a EC, sendo 

um instrumento estratégico nas discussões sobre o desenvolvimento socioeconômico no país. 

De acordo com o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Cultura (NECCULT 

2016), em 2014, foram estabelecida a rede dos OBEC’s,  nas cinco regiões do país, todos com 

as suas sedes em Universidades Federais a saber: Amazonas (UFAM); Bahia (UFBA); Brasília 

(UnB); Goiás (UFG); Rio de Janeiro (UFF) e Rio Grande do Sul (UFRGS). O principal objetivo 

era o de fornecer dados ao MinC, para que através deles, fosse formulado um modelo de 

desenvolvimento baseado na criatividade, inovação, diversidade cultural e inclusão social. 

Criado em 2014, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador o OBEC- BA, com 

sede no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos, tinha as suas funções 

estruturadas no mapeamento e pesquisa a partir de três vertentes, a saber: estudo do 

desenvolvimento de estratégias para a gestão da criatividade, voltadas para a solução de 

problemas da sociedade; análise da sustentabilidade mercadológica das iniciativas criativas; e 

http://recria.ihac.ufba.br/sobre/economia-criativa/
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mapeamento da capacidade de articulação de pessoas e grupos visando à atuação em rede dos 

setores criativos no estado da Bahia (NECCULT, 2016. P, 1). 

Como estratégia para aumentar o campo de atuação do OBEC-Ba, em 2013 foi 

elaborado pela UFBA o Plano de Trabalho do Observatório Estadual de Economia Criativa - 

Bahia (OBEC-BA), que dentre várias propostas incluiu as Universidades Federais existentes no 

Estado para compor os Polos Regionais de Integração, dentre elas a UFRB com sede em 

Cachoeira, que seria a responsável por representar o OBEC-Ba, na região do Recôncavo baiano.  

Dentre os eventos promovidos pelo OBEC-Ba, tivemos o I, II e II Encontros 

Internacionais de Economia Criativa, sendo o último realizado em 2017 com o Tema Àfricas 

Criativas, onde se discutiu as influências históricas e contemporâneas da cultura africana na 

produção artística e na economia da cultura na Bahia, no Brasil. 

 Segundo BULCÃO, SANTOS e BRIZUELA (2012), a Economia Criativa no Estado 

da Bahia teve no ano de 2012 um incentivo importante, decorrente de programas de 

desenvolvimento lançados pelo Governo Federal como o da Política Nacional de Economia 

Criativa e do Plano Brasil Criativo. Frente a essas duas propostas para a Economia Criativa, o 

estado da Bahia (BAHIA, 2012), procurou, por meio do alinhamento e da articulação com esses 

programas federais, desenvolver a mesma proposta no Estado criando o Plano Bahia Criativa, 

sob a responsabilidade da SEI. 

O Plano que visava qualificar e formar empreendedores da classe criativa foi ratificado 

através da promulgação da Lei Orgânica da Cultura na Bahia nº 12.365 (BAHIA, 2011) e da 

Portaria da Secult nº 64 (BAHIA, 2012), portaria que criou o Programa de Formação e 

Qualificação em Cultura, além do Programa Economia Criativa, que foi incluído no âmbito 

do PPA 2012-2015. Como resultado imediato dessa implementação ocorreu o 

comprometimento do Governo estadual na realização de investimentos que seriam feitos na 

área da cultura, bem como a mudança que PPA 2012-2015 realizou ao transferir o Programa 

Economia Criativa como tema ligado à Cultura e ao Desenvolvimento, mudando-o da subpasta 

do Desenvolvimento Sustentável e da Infraestrutura para a pasta do Desenvolvimento. 

 Essa ação teve como resultado o reconhecimento, que da cultura que passou a ser 

tratada, não apenas como um componente importante, na área social, mas também como um 

importante segmento para o desenvolvimento estadual, ganhando um investimento estimado 

em R$ 198.992.713,00. 

Quando se trata de Economia Criativa na Bahia não podemos deixar de destacar o papel 

da cidade de Salvador faz parte da Rede de Cidades Criativas tendo a música como a sua 

principal característica. Além disso um trabalho realizado pelo SEBRAE em 2015, mapeou os 
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empreendimentos da Economia Criativa de Salvador. O projeto “Territórios Criativos” do 

Sebrae objetivou o fomento dos negócios relacionados aos setores da Economia Criativa no 

bairro do Rio Vermelho, na Península de Itapagipe (Bonfim e Ribeira), no Curuzú, Candeal, 

Comércio e Santo Antônio Além do Carmo, por meio da “competitividade dos pequenos 

negócios de forma intersetorial e participativa. Em cada território, o Sebrae na Bahia identificou 

e qualificou empreendimentos da Economia Criativa de Salvador como ateliês, agências de 

design, agências de propaganda, estúdios de áudio, de imagem e vídeo, dentre outros (SEBRAE, 

2014, p.1).  

Segundo Reis (2013), a Bahia teve um papel importante, quando um ano após a 

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que 

aconteceu na cidade de São Paulo em 2004, realizou o Fórum Internacional das Indústrias 

Criativas em Salvador, lavrando assim, segundo a autora, a “Certidão de Nascimento do 

conceito de Economia Criativa no Brasil. 

   

 

2.3 CIDADES E CIDADES CRIATIVAS: CONCEITO E TIPOS 

 

Segundo Vasconcelos (2006), em seu artigo intitulado A Cidade, o Urbano, o Lugar, 

durante aproximadamente 150 anos, vários autores tentaram definir o que vem a ser o termo 

cidade, isso ocorreu tendo como resultado da Revolução Francesa, dentre eles podemos citar 

Marx e Engels (1894), o sociólogo Tõnnies (1870), o geógrafo F. Ratzel (1891), o sociólogo 

Renè Maunier (1910), Marx Weber (1921), Lewis Mumford e  Louis Wirth (1938), no período 

após a  Segunda Guerra, podemos citar o geógrafo Pierre George (1952), o sociólogo e filósofo 

marxista Henri Lefebvre(1962), o geógrafo David Harvey (1973), além do baiano Milton 

Santos (1994). Seus conceitos variavam de acordo com a época e visão de mundo que cada um 

possuía, o que nos leva a uma gama de conceitos de diferentes tipos de cidades que variam de 

acordo com a sua localização, estrutura e tipo de atividades de seus moradores, conforme 

demonstra o Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Quadro 2 – Tipos e configurações de cidades. 
 

Tipo Perfil 

Cidade –família 

(cidade tribal 

ou comunitária) 

São aquelas que foram construídas há mais de 5 mil anos e estão nas 

origens das primeiras cidades, formadas por famílias que se reúnem a 

outras formando a fratria, posteriormente a tribo. São consideradas 

cidades tribais, são comuns em algumas regiões da África. 

Cidade Rural  

(ou cidade - 

campo) 

De características simples na sua organização, caracterizada pelo 

convívio harmônico entre os seus habitantes e seu ecossistema. Exemplo: 

Bento Gonçalves ou Santa Cruz no Sul do Brasil. 

 

Cidade Artesã 

Caracterizada pela forte produção artesanal, que vem a ser o principal 

fator de sobrevivência, além de ter própria identidade cultural transmitida 

de geração a geração. Temos como exemplos deste tipo de cidade Monte 

Sião, Embu, em São Paulo e no Nordeste cidades do Ceará como Aracati, 

Canoa Quebrada, dentre outras. 

Cidade 

Mercantil 

Cidade muito comum no Oriente Médio e na Europa, onde o comércio 

mercantilista já existia mesmo antes da Revolução Industrial e persiste até 

os dias de hoje. Ela também está presente em outros lugares como a Índia, 

África e em países da Ásia. Sua principal característica é ter no comércio 

a sua principal força para geração de desenvolvimento e progresso. 

Exemplos de cidades mercantilista podemos citar Feira de Santana , na 

Bahia e Mossoró no Rio Grande do Norte. 

Cidade 

Industrial 

É aquela que tem o seu desenvolvimento atrelado às atividades 

industriais, por meio da manufatura sendo esta sua principal fonte de 

desenvolvimento local. Como exemplos temos as cidade de Cubatão, no 

Estado São Paulo, Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, Camaçari 

no Estado da Bahia, dentre outras. 

Cidade 

Operária 

Aquela onde seus moradores ali residem por morarem perto do local de 

trabalho, formando vários bairros operários na sua vizinhança. As cidades 

do ABCD paulista já foram exemplo desse tipo de cidade, no Estado da 

Bahia a cidade de Catu também foi por muito tempo esse tipo de cidade. 

Cidade negócio 

(cidade 

empreendedora) 

É a cidade movida pelo comércio e seu sistema financeiro, que produz 

bens variados destinados a suprir as necessidades e os prazeres de seus 

habitantes. Como exemplo temos a cidade de São Francisco e New York 

no EUA, além de Cingapura e Hong Kong na China e porque não São 

Paulo, aqui no Brasil. 

Cidade 

Administrativa 

É aquela onde se localiza o poder político e Administrativo de uma 

determinada região ou de um país. 

Cidade-

universidade 

Ela existe em função de uma Instituição de Ensino Superior, que demanda 

serviços para atender às suas pesquisas científicas, atividades acadêmicas 

em geral. Como exemplo temos Coimbra em Portugal e aqui no Brasil a 

cidade de São Carlos no estado de mesmo nome. 

Cidades 

Históricas 

Constituída por meio das tradições, além de uma cultura ímpar inerente a 

aquele território, preservando suas características com o passar do tempo, 

expressando assim sua história e a identidade de sua população. Como 

exemplo nós temos Ouro Preto em Minas Gerais, Parati no Rio de janeiro 

e Cachoeira no Recôncavo sul do Estado da Bahia. 
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Cidade colonial 

É aquela onde os traços arquitetônicos dos países Europeus como 

Espanha, Portugal, Holanda,  estão presentes nos prédios, em casas e 

monumentos erguidos durante as colonizações e que hoje fazem parte do 

cotidiano da população desse tipo de cidade. Muito comum no Brasil e 

em outros países da América do Sul. Como exemplo podemos citar 

cidades mineiras, paulistas e cariocas, além de cidades do Estado da Bahia 

como  Cachoeira, São Félix e Lençóis. 

Cidade cultural 

É aquela que investe de maneira bastante generosa em cultura, arte, 

cinema e espetáculos, tendo a Economia Criativa um papel importante 

nesse cenário. Em Londres, por exemplo, a receita proveniente dos 

eventos culturais é de 15 bilhões de libras, anualmente, além de que são 

gerados mais de 450.000 empregos nesse setor. Podemos citar além de 

Londres, Paris, Berlim, New York, Tóquio e aqui na América do Sul a 

cidade de São Paulo é a única representante nesta categoria. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Mirshawka (2017). 
 

 

  Em seu livro Cidades Criativas: Talentos, Tecnologia, Tesouro e Tolerância, Victor 

Mirshawka afirma com muita convicção o seguinte: o século XIX ainda foi dos impérios, o 

século XX, das nações (principalmente as democráticas), e o século XXI é o das cidades!!! E 

as megacidades serão o futuro do planeta urbano e devem ser vistas como oportunidades, e não 

como problemas. (MIRSHAWKA, 2017, p. 64). 

 

2.3.1 Cidades Criativas 

 

O primeiro autor a empregar o termo “cidade criativa” foi o arquiteto inglês Charles 

Landry, que escreveu o livro The Creative City em 1995, juntamente com Franco Bianchini. O 

livro tinha como principal objetivo a definição de indicadores para levantar a saúde financeira 

das cidades britânicas, e esses indicadores deveriam fazê-lo melhor do que os anteriores. 

(HOWKINS, 2013). 

Landry afirmava que, no início, o conceito de cidade criativa era de um lugar onde o 

papel central era desempenhado pelos artistas, um lugar onde os traços da cidade e também o 

seu espírito eram definidos pela imaginação. Com o passar do tempo, outras características 

foram sendo incorporadas por meio das indústrias criativas e seus setores que passaram a ocupar 

o papel central como eixo econômico.  

Ele defendia a tese de que uma cidade criativa o devia ser por completo, sendo 

transversalizada em todos os campos, e isso além das indústrias criativas e da presença de uma 

classe criativa, ela incentiva a introdução de uma cultura que tem a criatividade como ponto 

central: “A cidade criativa é, portanto, uma mensagem clara para estimular a abertura mental, 
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a imaginação e a participação pública. Isto tem impacto enorme na cultura organizacional.” 

(LANDRY, 2008, p. 10). 

 O conceito de Cidades Criativas, segundo Landry (2008), advém dos conceitos e 

métodos da Economia Criativa, aplicados na economia das cidades e que tem como recurso 

crucial as pessoas. A ideia de cidade criativa remonta ao final da década de 1980 e implica um 

sentido bastante amplo da reestruturação urbana, em que a criatividade estaria presente não 

apenas nas escolhas individuais, mas também nas instituições, na infraestrutura, nas esferas 

pública, privada e comunitária. Landry cita a necessidade de uma criatividade sistêmica, ou 

seja, que retrata toda uma comunidade, sintetizada em uma espécie de ânimo coletivo.  

Florida (2011) define uma cidade criativa como aquela que consegue atrair e conservar 

em seu território um maior número de pessoas criativas, funcionando como um polo de atração 

da massa com essas características. Em seu livro The rise of the creative class (a ascensão da 

classe criativa, 2002), ele classifica os trabalhadores que atuam em setores que têm por base o 

conhecimento, como os cientistas, artistas, designers, músicos, além dos profissionais da área 

de direito e saúde, denominando-os de componentes de uma “classe criativa”.  

Florida (2011) propõe uma distinção entre os trabalhadores que fazem apenas aquilo o 

que lhes mandam e aqueles que são pagos para criar, tem mais autonomia e mais flexibilidade 

do que os outros, caracterizando-os como trabalhadores criativos. 

Além disso, esse autor afirma que esta classe criativa está para o contexto atual, como 

estavam os chamados homens da “classe organizacionais” da década de 1950 ou seja, os 

trabalhadores da classe criativa fazem parte da classe normativa atual.  Ele propõe ainda um 

índice para se medir a criatividade de uma determinada cidade, para tanto os “Índice de 

Criatividade”, que poderia ser aplicado nas cidades americanas (FLORIDA, 2011). Outras 

características apontadas por ele, mostra uma série de fatos que caracterizam um novo modelo 

de trabalho, para o trabalhador da classe criativa, como por exemplo: a hipermobilidade 

horizontal (onde o trabalhador não fica mais acorrentado a empresa que trabalha buscando nova 

oportunidades). 

Mesmo assim surgem mais mitos onde os otimistas consideram a liberdade do sistema 

corporativo, buscando um maior rendimento e maior lucro e os pessimistas enxergam como o 

fim dos empregos; a decisão por conseguir uma autonomia maior, tendo mais controle sobre a 

sua carreira profissional; e a vida no mercado de trabalho horizontal- onde a ascensão na carreira 

organizacional já não é mais tão atraente.  
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Florida (2011) afirma ainda que para entender o que ele chama de nova geografia 

econômica da criatividade, como também seus efeitos sobre a economia estão interligados ao 

que ele denominou de os 3 Ts da Tecnologia, Talento e Tolerância.  

Para Madeira (2014), o conceito de Cidade Criativa resulta da aplicação da Economia 

Criativa na economia das cidades, isso referindo-se a Charles Landry, que afirmava que o 

recurso fundamental das cidades são as pessoas. Ela ressalta que a ideia de cidade criativa já 

era usada desde o final da década de 1980 e implicava em um sentido bastante amplo da 

reestruturação urbana, em que a criatividade estaria presente não apenas nas escolhas 

individuais, mas também nas instituições, na infraestrutura, nas esferas pública, privada e 

comunitária. Landry (2011) cita a necessidade de uma criatividade sistêmica, ou seja, que 

retrata toda uma comunidade, sintetizada em uma espécie de ânimo coletivo. 

Reis (2012), afirma que numa cidade criativa, sem levar em conta a sua história 

pregressa, sua condição social e econômica, além do seu tamanho, prevalecem três elementos: 

a) inovações; b) conexões; e c) cultura. 

Inovações podem ser entendidas como criatividade aplicada à solução de problemas ou 

à antecipação de oportunidades. As conexões se dão em diversas dimensões: histórica, entre o 

passado da cidade, que forma sua identidade e sua estratégia de futuro, desenhando a cidade 

que se quer ter; geográfica, entre bairros e zonas, o que é especialmente importante nas grandes 

cidades, não raro fragmentadas; de governança, com a participação dos setores público, privado 

e da sociedade civil ,cada um com seu papel muito claramente definido; de diversidades, 

aglutinando pessoas com distintos pontos de vista, profissões, culturas, comportamentos; entre 

local e global, preservando as singularidades da cidade, sem por isso se isolar do mundo.   

A cultura se insere na cidade criativa sob quatro formas mais visíveis: por seu conteúdo 

cultural per se, compreendendo produtos, serviços, o patrimônio (material e imaterial) e 

manifestações de caráter único; pelas indústrias criativas, abrangendo cadeias culturais, da 

criação à produção, do consumo ao acesso, com impacto econômico na geração de emprego, 

renda e arrecadação tributária; ao agregar valor a setores tradicionais, dando-lhes diferenciação 

e unicidade, em um contexto mais amplo de economia criativa (REIS, 2008). 

Para Mirshawaka (2017), quando se pensa em uma Cidade criativa deve-se em primeiro 

lugar checar se essa cidade oferece muitos eventos culturais, além de proporcionar para os seus 

moradores e visitantes um ambiente onde seja possível proporcionar o diálogo, onde as 

conexões e as diversidades se encontram e as ideias tenham espaço para fluir e evoluir, sendo 
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os eventos de modo geral como shows, congressos, feiras, exposições, além de competições 

esportivas uma excelente maneira  de criar tal ambiente. 

 O autor traz ainda a compreensão que ela deve ser um destino único por ser criativo, 

onde sua infraestrutura não seja o principal motivo para torná-la visível, mas o talento de seus 

moradores, a maneira como essa cidade se percebe e como a partir desse olhar introspectivo 

consegue reconhecer os seus problemas e limitações para, a partir desse diagnóstico, gerenciar 

seus recursos e encontrar soluções para resolvê-los. Além disso o conceito da Economia 

Criativa deve estar alicerçado de maneira bem clara na cidade criativa, a partir de ações que 

valorizam os conjuntos de atividades provenientes dos setores das Indústrias Criativas. 

A Cidade Criativa movimenta sua cadeia de turismo aproveitando as oportunidades 

advindas das características dela como um destino, não só como local de um determinado 

evento, Congresso ou Feira literária, mas também como “locus” de uma experiência única que 

só aquele lugar proporciona para os seus moradores e visitantes, estabelecendo uma identidade 

com um DNA que a torna um destino especial, já que com o avanço das TIC’s as características 

de um lugar, cidade ou região são o cartão de visita a ser explorado por visitantes, que veem no 

oferecimento da cultura, na percepção dos costumes local, na sua culinária e na recepção do seu 

povo aos visitantes, uma experiência prazerosa e inesquecível.  

Nesse aspecto o turismo exerce um papel importante, pois de acordo com Pardo (REIS, 

2011) o turismo atua de várias maneiras, isto por conta da percepção cultural em decorrência 

do número de pessoas que viajam pelo mundo em  2008 esse número foi de 210 milhões, 

trazendo em suas bagagens a geração de benefícios e também de problemas, mas ele reitera 

ainda que  a chave para superar os reverses e aproveitar os benefícios está em como lidar com 

essas relações entre “o local, genuíno e autêntico, com o turista,  o internacional e o global” 

(REIS, 2011. p, 92). Ela deve ser referência por suas características peculiares na oferta de 

atividades ligadas a cultura, ao lazer e ao esporte, bem como aos costumes e aos eventos 

oferecidos por ela, além de ser um local onde a vida noturna seja mais um atrativo, gerando 

emprego e renda para os moradores e comerciantes locais. 

 No que diz respeito aos empreendimentos que dão o suporte para os eventos como 

shows, apresentações artísticas por exemplo, todo esse entorno como bares, hotéis e 

restaurantes por exemplo, devem funcionar de maneira perene e não somente esteja vinculado 

só a esses eventos, sejam eles de qualquer tamanho, que ocorrem num determinado período 

mas, que pulsem antes, durante e depois de qualquer grande, médio ou pequeno projeto artístico 

cultural, para assim manter uma continuidade proporcionando assim uma oportunidade 

econômica viva e sustentável. 
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2.3.2 As Cidades Criativas no Brasil e no mundo 

 

De acordo com Mirsawaka (2017), em 2004 foi criada a Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO e após 12 anos no 10º encontro dessa organização, que ocorreu na Suécia na cidade 

de Östersund, 116 cidades já estavam fazendo parte desta rede que agora conta com 180 

municípios ao redor do mundo, ela utiliza 7 dos 13 setores das IC’s, que são: artesanato e artes 

folclóricas, artes mídia e Literatura, cinema, design, gastronomia. 

O objetivo principal da RCC é promover a cooperação internacional entre as cidades 

que estão comprometidas em realizar investimentos na área da criatividade como uma maneira 

para impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável, promovendo também a inclusão social, 

além de aumentar a influência da cultura em todo o mundo 

Aqui no Brasil, no mês de maio de 2019, a Secretaria Especial de Cultura do Governo 

Federal, vinculada ao Ministério da Cidadania (SEC/MC, 2019), divulgou o apoio à candidatura 

de 4 municípios, que deverão participar de uma seleção para que possam obter a chancela do 

Governo Federal, que é um pré-requisitos obrigatórios para a candidatura de qualquer 

pretendente a fazer parte da RCC. 

O principal compromisso das cidades que se unem a RCC é o de desenvolverem 

parcerias com alcance na promoção da criatividade e das Indústrias Culturais, compartilhando 

as melhores práticas e fortalecendo a atuação na vida cultural, tanto no âmbito do 

desenvolvimento econômico, quanto na esfera social. 

Segundo Mirsawaka, a RCC integra sete áreas temáticas que são o artesanato e as artes 

folclóricas, as artes midiáticas, o design, filmes (cinema), gastronomia, literatura e música. Por 

esses critérios o Município de Cachoeira teria plenas condições de se associar a esta rede que 

já conta aqui no Brasil com as cidades de Belém (gastronomia), Curitiba (design), Florianópolis 

(gastronomia), Salvador (música) e Santos (filmes), João Pessoa (artesanato e artes folclóricas), 

Paraty (gastronomia) e Santos (cinema). 

As cidades criativas estão espalhadas por todos os continentes, cada uma delas com suas 

peculiaridades, o quadro 3 traz algumas dessas cidades destacando suas principais 

características, que as tornam singulares e especiais, como a sua cultura, arte, música, 

diversidade, gastronomia, design, moda, cinema, arquitetura, turismo, dentre outros. No caso 

do turismo em especial, todas essas cidades tem um fluxo de turistas bastante significativo, algo 

que acontece também no Município de Cachoeira por ocasião dos festejos da Boa Morte e do 

São João. 
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Quadro 3 – Cidades Criativas ao redor do mundo. 
 

Cidade Destaque Cidade Destaque 

Abu Dhabi 

Cultura, Turismo, 

arquitetura, 

criatividade. 
Moscou 

Cultura, arte, turismo, 

gastronomia, música, 

arquitetura, educação, 

mobilidade, dança,  

Amsterdã 

Cultura, turismo, 

mobilidade ,cidade 

global 
Mumbai 

Cultura, turismo, 

arquitetura, gastronomia, 

turismo, educação, 

cinema, 

Barcelona 

Literatura, turismo, 

cultura, mobilidade, 

arquitetura, urbanismo, 

Educação. 

 

Nantes 

Criatividade, qualidade de 

vida, artes, urbanismo, 

mobilidade, música, 

tolerância. 

Berlim 

Cultura, ciência, mídia, 

design, turismo. 

 

 

Nova York 

Cultura, artes, diversidade, 

urbanismo, museus, mídia 

literatura, entretenimento, 

tecnologia, gastronomia, 

museus, música, turismo, 

educação, arquitetura. 

Boston 

Gestão pública, 

Tecnologia, 

gastronomia, esportes e 

música, teatro, 

Educação. 

Orlando 

Cinema, cultura, música, 

entretenimento, mídia 

artes criatividade, 

gastronomia, turismo, 

tecnologia, educação 

Buenos Aires 

Design, música, 

tecnologia, cultura e 

arquitetura. 
Paris 

Cultura, arte, gastronomia, 

artes, música, cinema, 

museus, urbanismo, 

educação, turismo, 

mobilidade, arquitetura, 

entretenimento 

Cairo 

Cultura, turismo, 

história, educação. 

Pequim 

Design, artes, literatura, 

turismo, cultura, música 

arquitetura, gastronomia, 

mobilidade, tecnologia, 

educação 

Chicago 

Cultura, turismo, artes 

arquitetura, turismo, 

música educação e 

entretenimento, 

gastronomia. 

Praga 

Literatura, artes,  turismo, 

cultura, educação 

urbanismo, mobilidade, 

gastronomia, arquitetura 

Cidade do Cabo 

Cultura, turismo, 

Design, arquitetura, 

moda, mídia 

 

Rio de Janeiro 

Cultura, música, mídia, 

entretenimento, 

gastronomia, artes, 

arquitetura, tecnologia. 

Cidade do México 
Cultura, artes, 

gastronomia, educação,  

Roma Cultura, cinema, , arte, 

gastronomia, turismo. 

Curitiba 
Urbanismo, cultura, 

design turismo. 

 

 

Urbanismo, artes, museus, 

cultura, mobilidade, 
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São Francisco gastronomia, turismo, 

tecnologia, inovação, 

tolerância, educação, 

diversidade 

Délhi e Nova 

Délhi 

Cultura, TI, mídia, 

turismo, tecnologia, 

tolerância. 

 

 

São Paulo 

Música, cultura 

gastronomia, mídia, 

design, turismo, moda, 

arquitetura, museus, 

diversidade, tecnologia, 

educação, entretenimento 

Dubai 

Design, tecnologia, 

arquitetura, turismo, 

entretenimento. 

 

 

São Petersburgo 

Literatura, museus, 

cultura, turismo, música, 

arquitetura, gastronomia, 

dança, educação, teatro, 

cinema. 

Hong Kong 

Urbanismo, música, 

turismo tecnologia, 

entretenimento, 

arquitetura. 

 

 

Sidney 

Urbanismo, filmes, 

cultura, governança, 

turismo, educação, 

arquitetura, 

entretenimento, mídia, 

mobilidade. 

Istambul 

Cultura, mídia, 

turismo, diversidade, 

Educação, mobilidade, 

museus. 

 

Taipei 

Cultura, governança  

tecnologia, urbanismo, 

arquitetura, turismo, 

mobilidade 

Kiev 

Cultura, arte música, 

arquitetura, turismo, 

educação, museus. 

 

 

Tel Aviv 

Cultura, artes midiáticas, 

tecnologia e inovação, 

turismo, museus, 

educação, entretenimento, 

cinema, arquitetura. 

Las Vegas 

Entretenimento, 

engenharia, arquitetura, 

hotelaria, turismo 

 

Tóquio 

Cultura, tecnologia, 

gastronomia, turismo, 

Educação, mobilidade, 

urbanismo, arquitetura. 

Lisboa 

Cultura, gastronomia, 

turismo, educação, 

museus, arquitetura. 

 

 

Toronto 

Cultura, diversidade, 

educação, turismo, 

gastronomia, 

entretenimento, cinema, 

mídia, mobilidade, 

arquitetura. 

Londres 

Cultura, educação, 

música, arquitetura, 

turismo, museus, 
cinema, design, moda, 

gastronomia, 

mobilidade, 

diversidade. 

 

 

 
Turim 

Design, educação, cultura, 

tecnologia, turismo, 

gastronomia, mobilidade. 

Los Angeles 

Cinema, mídia, artes 

entretenimento, 

música, turismo, 

 

 

 

Cultura, urbanismo, 

governança, arquitetura, 
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esportes, educação, 

tolerância, 

gastronomia, 

arquitetura, museus 

mobilidade, mídias. 

Vancouver tolerância, tecnologia, 

turismo, educação. 

Madri  

Cultura, artes, museus, 

gastronomia, 

arquitetura, cinema, 

educação, moda, 

literatura, música, 

museus. Esportes 

turismo 

 

 

Viena 

Arte, cultura, gastronomia,  

arquitetura, turismo, 

música, teatro, 

gastronomia,  

Medelín 

Cultura, turismo, 

educação, arte, inclusão 

social. 

 

Washington 

Cultura, museus, 

gastronomia, arquitetura, 

turismo, mídia, educação, 

música,  

Melbourne 

Literatura, tolerância, 

educação, 

entretenimento, 

arquitetura, cultura, 

diversidade cultural, 

urbanismo, museus, 

turismo. Tecnologia, 

design, educação. 

mobilidade. 

 

 

 

 

Xangai 

Design, cultura, 

arquitetura, tecnologia, 

turismo, entretenimento, 

educação. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Kageyama e Reis (2011) e Mirshawka (2017). 

 

 

Mirshawaka (2017), sinaliza que além de serem grandes cidades, elas se destacam pelo 

desenvolvimento nos setores ligados à EC, independentemente de serem cidades muito antigas 

com milênios de existência ou cidades que tenham poucas décadas de vida.  Elas servem como 

um bom exemplo, para mostrar as caraterísticas que moldam os conceitos das cidades criativas 

existentes espalhadas pelo mundo. 

 Analisando as características dessas cidades pode-se afirmar que, Cachoeira estaria 

entre essas cidades, por conta de todas as atividades relacionadas aos setores ligados a EC 

existentes e atuantes no município. Levando-se em conta a sua história, sua diversidade cultural, 

cinema, artesanato e pintura, audiovisual, festejos e patrimônios materiais e imateriais, música, 

teatro, cinema, dança, turismo, gastronomia, além do talento, tolerância, tecnologia e tesouros 

existentes no município. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA  

 

À medida que tema, problema e objetivos são construídos, o método delineia-se 

concomitantemente. Dentre as escolhas compreendidas nesta etapa de construção, a primeira 

refere-se à abordagem da pesquisa, que neste caso é qualitativa. Marconi e Lakatos (2011) 

afirmam que tal abordagem é adequada para análise e interpretação de aspectos profundos, 

descrevendo para tanto a complexidade do comportamento humano. Essa abordagem é também 

capaz de fornecer uma análise mais detalhada sobre tendências comportamentais, hábitos e 

atitudes.  Ela se diferencia da abordagem quantitativa pela não utilização do emprego de 

instrumentos estatísticos, como também pela forma de coletar e analisar os dados. Minayo 

(2002) evidencia que a pesquisa qualitativa procura responder a questões particulares, de forma 

mais específica na área das Ciências Sociais, a autora ressalta ainda que essa abordagem se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser mensurado. 

No transcorrer dessa dissertação, será percebida a presença de informações de natureza 

quantitativa, o que, de modo algum, insere a pesquisa nos estudos de natureza quantitativa. 

Desse modo, elucida-se que as pesquisas qualitativas não representam ou equivalem àquelas 

em que não aparecem dados quantitativos (GIBBS, 2009; REIS, 2017). Isso incorreria apenas 

na definição de uma abordagem a partir da negação da outra. 

Quanto ao uso de informações quantitativas em pesquisas qualitativas, Chizzotti (2006, 

p. 28) explicita que, ainda que se faça o uso de informações quantitativas, a caracterização 

destas leva à interpretação do “[...] sentido do evento a partir do significado que as pessoas 

atribuem ao que falam e fazem”. 

Realizada a escolha da abordagem, tem-se lugar para a seleção do tipo de pesquisa, que, 

neste caso desenha-se multimetodologicamente. Quanto aos fins, pode-se classificá-la como 

descritiva e exploratória. A pesquisa descritiva objetiva, de maneira categórica, descrever uma 

população, fenômeno ou estabelecer as relações entre variáveis, tendo na utilização das técnicas 

padronizadas de coleta sua característica mais importante (GIL, 1999). 

 Destarte, a depender do tipo de objetivo que se deseja alcançar, esse tipo de pesquisa 

serve para desvelar e proporcionar um novo olhar sobre o problema, fazendo assim a 

aproximação com as pesquisas de características exploratórias. Esse aspecto contribui para que 

os dois tipos de pesquisas – descritivas e exploratórias – sejam habitualmente utilizadas nas 

pesquisas sociais que, por sua vez, têm na atuação prática uma das suas principais preocupações, 

já que este tipo de pesquisa é solicitado com frequência por empresas comerciais, instituições 

educacionais, partidos políticos e outros.  
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Por seu turno, Gray (2012) explicita que as pesquisas descritivas objetivam a avaliação 

de certa população em um tempo e momento determinados ou viabilizam a comparação de 

resultados ao longo do tempo e são direcionadas para avaliar o indicativo de um fenômeno ao 

invés das suas causas. São utilizadas em várias áreas, como: pesquisa de opinião pública, 

pesquisa de mercado, pesquisas eleitorais e de mídia. Além de serem importantes para identificar 

a escalada e a natureza de problemas sociais como pobreza, questões de saúde e criminalidade, 

entre outros. As pesquisas de levantamentos descritivos servem, portanto, segundo o autor, como 

base para mudanças em políticas e ações sociais. 

Gray (2012) destaca ainda que, apesar de, em termos gerais, as pesquisas descritivas 

partirem de uma abordagem indutiva, é um equívoco concluir que elas não possuem uma base 

teórica. Segundo De Vaus (2002 apud GRAY, 2012, p. 180), uma descrição bem realizada é a 

base de uma teoria sólida, porque, a menos que algo seja descrito detalhada e minuciosamente, 

isto não poderá ser explicado.  

Sendo assim, descrições bem realizadas e esclarecedoras tendem a inspirar o 

pesquisador na construção de pressupostos teóricos que, além de identificar os problemas, pode 

estabelecer as bases sólidas para sustentar toda a ação da pesquisa, visto que este tipo de 

pesquisa é realizado usualmente para a verificação de atitudes, valores e opiniões.  

Nesse sentido, as pesquisas descritivas de opinião passaram a ter um destaque nas 

sociedades contemporâneas e democráticas, sendo essenciais para a formulação de políticas de 

governo, como também para grandes empresas que demandam a realização de pesquisas de 

opinião para elaborar o perfil de seu público-alvo. 

O estudo caracteriza-se como um caso único, por ser um estudo descritivo do Município 

de Cachoeira. Segundo Martins (2006) o caso único é adequado para análise de fenômenos da 

vida real, de maneira a buscar de forma criativa apreender a totalidade da situação, descrevendo, 

discutindo e analisando a complexidade de um caso concreto, desenvolvendo um arcabouço 

teórico que possibilite explicá-lo e prevê-lo.  

Segundo Yin (2006), o caso único é adequado para pesquisas notadamente das ciências 

sociais, sendo utilizado como modo de pesquisa em várias situações, pois contribui com o 

conhecimento sobre os temas individuais, sociais, políticos e de grupo, servindo também como 

uma estratégia comum de pesquisa em várias áreas, tais como na administração, planejamento 

social, ciência política, trabalho social, sociologia, psicologia e na economia.  
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3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi concretizada conforme explicitado no quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 4 – Desenho da Pesquisa. 

TEMA 
Economia criativa no município de 

Cachoeira, Bahia. 
PROBLEMA 

Como se configura o campo 

da Economia Criativa em 

Cachoeira? 

OBJETIVO GERAL 

Compreender como se configura o campo da EC no município de 

Cachoeira e suas potencialidades para o desenvolvimento do 

Município. 

MÉTODO 

Abordagem Qualitativa Tipo de pesquisa 

Descritiva 

Exploratória 

Caso único 

 

ETAPAS DA PESQUISA 

 

ETAPA PRELIMINAR 

 
Técnica de pesquisa  bibliográfica e documental. 

T
R

A
B

A
L

H
O

 D
E

 C
A

M
P

O
 

Objetivo 1 
Técnica e 

Instrumento de coleta de dados 
Sujeitos envolvidos 

Mapear os setores da EC em 

Cachoeira. 

Técnica do levantamento de 

campo 

Aplicação de formulário para 

mapeamento. 

Gestores culturais 

Gestores municipais 

Trabalhadores dos 

setores criativos 

Objetivo 2 Técnica de coleta de dados Sujeitos envolvidos 

Identificar os principais atores 

envolvidos nesse processo. 
Realização de entrevistas. 

Gestores culturais 

Gestores municipais 

Trabalhadores dos 

setores criativos 

Objetivo 3 
Técnica e instrumento de coleta 

de dados 
Sujeitos envolvidos 

Levantar as contribuições de 

atividades associadas aos setores 

criativos para a economia local. 

Aplicação de formulário para 

mapeamento. 

Realização de entrevistas. 

Gestores culturais 

Gestores municipais 

Trabalhadores dos 

setores criativos 

Objetivo 4 Instrumento de coleta de dados Sujeitos envolvidos 

Desvelar qual a percepção da 

população local sobre o potencial 

da EC para o município. 

Aplicação de questionário. 
Moradores 

Visitantes 

ETAPA FINAL 
Análise de evidências. 

Elaboração do relatório final. 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

A primeira fase, de natureza preliminar, foi destinada à pesquisa bibliográfica, iniciada 

ainda em 2017. Para Andrade (2007), a aplicação da técnica bibliográfica é o primeiro passo 
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para qualquer atividade acadêmica, sendo obrigatória nas pesquisas exploratórias. Esta etapa 

representa, portanto, o marco deflagrador para delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa. 

 Nesse caso, optou-se pelo mapeamento inicial de publicações nacionais destinadas à 

análise conceitual dos temas: indústrias criativas, economia criativa, cidades criativas e do 

Município de Cachoeira. Nessa busca, apesar do tema ser recente, foram encontradas várias 

publicações em língua portuguesa, tanto em sites como em periódicos, teses, dissertações, 

artigos científicos, entrevistas com expoentes nacionais e internacionais.  

Consultado também material em inglês – já traduzido para o português. Porém, houve 

dificuldades de acesso a algumas publicações em alguns sítios, bem como acesso a publicações 

de livros em outros idiomas. Optou-se ainda por trabalhos que estivessem relacionados ao tema 

desta pesquisa, observando-se as datas de publicações ou defesa, bem como a opção de priorizar 

autores clássicos, como Howkins (2005, 2011, 2013), Florida (2001) e Reis (2007). 

 

Quadro 5 – Mapeamento de Publicações. 

Dimensões Livros 
Periódicos 

Científicos 

Outros 

Periódicos 

Relatórios 

Técnicos 

Institucionais 

Total de 

publicações  

Economia Criativa 

(2011 a 2018) 

07 04 06 04 21 

Indústria Criativa 

(2001 a 2018) 

04 03 05 03 15 

Cidade Criativa 

(2011 a 2018) 

04 03 05 0 12 

Município de 

Cachoeira 

(2005 a 2016) 

05 02 03 05 15 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Para obtenção de dados mais específicos sobre o município, foi utilizada a técnica 

documental, com consultas a relatórios e análise de dados secundários, buscando-se caracterizar 

o município de Cachoeira, bem como seus indicadores de desenvolvimento. 

Nesse contexto, foram mapeados três documentos específicos: 

 Mapa histórico da Cidade de Cachoeira, do século XVIII, Prefeitura Municipal de 

Cachoeira; 

 Edital para Seleção de Projetos da área da Cultura, Prefeitura Municipal de 

Cachoeira4; 

                                                 
4 Edital disponível em: https://www.acheconcursos.com.br/imagens/anexo/10694/edital-cachoeira-ba-2019.pdf 

file:///C:/Users/selcr/OneDrive/Documentos/andré/Informações%20de%20URL
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 Programa de Desenvolvimento do Turismo Náutico da Bahia de Todos os Santos, 

PRODETUR+, Governo do Estado da Bahia. 

 

A segunda etapa corresponde ao levantamento de dados primários. No caso desse 

estudo, optou-se pela realização da pesquisa de campo dos tipos já citados no início desta seção. 

Esse processo foi dividido em três fases, de acordo com a Figura 9, a seguir. 

 

Figura 9 -  Fases da coleta de dados. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

A primeira delas foi realizada para coletar dados com a população local e visitantes; o 

objetivo foi verificar qual a percepção desses grupos em relação ao potencial de Cachoeira 

como cidade criativa. Neste caso, como instrumento de coleta de dados, foi escolhido o 

questionário com perguntas alusivas a questões relacionadas ao Município e aos setores ligados 

à economia criativa (Ver Anexo A). 

Essa tipologia de instrumento é, segundo Michel (2009), mais relevante para 

levantamento de dados quando a quantidade de sujeitos respondentes é muito grande, pois 

economiza tempo, tanto na sua aplicação, quanto no número de pessoas que os aplicam. Outra 

razão para o uso dos questionários é a obtenção de respostas mais rápidas, pois ele preserva a 

                                                 
 

Fases da coleta de 
dados

1ª fase

Questionário de 
percepção

Moradores

Visitantes

2ª fase

Entrevistas

Pessoas ligadas a 
EC

3ª fase

Formulário para 
mapeamento 

Pessoas ligadas a 
EC
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identidade dos participantes dando mais segurança nas suas respostas, com menor risco de 

distorções, uma vez que não há influência do entrevistador. 

Neste estudo optou-se por um instrumento em que foram levadas em conta afirmações 

e juízos de valor, que segundo Michel (2009), serve para se medir o que se pretende, colocando-

se ao lado os parâmetros de avaliação, como na Escala de Likert, que é considerado um 

instrumento para ser aplicado em pesquisas de campo na área das ciências sociais. Essa escala 

quantifica as opiniões, além de permitir que os dados coletados fiquem passíveis de serem 

analisados e criticados, tanto qualitativa como quantitativamente. Afirma-se ainda que nesse 

tipo de questionário apresentam-se aos respondentes frases afirmativas, elaboradas de maneira 

cuidadosa para aferir o que se objetiva. 

O instrumento foi elaborado no Software Shynx e estruturou-se em cinco partes com 

quarenta e sete questões fechadas. As questões foram estruturadas em consonância com a 

bibliografia consultada. Os conceitos apresentados por Florida (2011), Reis (2012) e SEC 

(2011) para cidades criativas adequavam-se à finalidade do estudo nessa etapa. Outra 

abordagem das perguntas do questionário diz respeito aos aspectos relacionados à qualidade de 

vida da população, comparando com dados do IBGE para elementos do cotidiano local, tais 

como saneamento, educação e segurança. 

Este mesmo instrumento foi utilizado em 2015 pelos alunos da Escola de Administração 

de uma Instituição de Ensino Superior do Recôncavo da Bahia, sob a coordenação da profª Drª 

Tânia Moura Benevides, sendo seus resultados publicados no mesmo ano. A única mudança 

realizada foi no quesito idade, pois neste estudo a optou-se por entrevistar maiores de 18 anos. 

A aplicação do questionário ocorreu em Cachoeira, em lugares de grandes aglomerados 

como: feira livre, instituições bancárias e durante realização de atividades culturais, com o 

objetivo de estabelecer um comparativo entre o que pensam os visitantes e os moradores do 

município. 

Na constituição da amostra, levou-se em conta o total da população atual do município, 

estimada pelo IBGE (2018) em aproximadamente 33.861 habitantes, sendo a população aferida 

no censo anterior (2010), de 32.026 habitantes, com uma densidade demográfica, de acordo 

com o mesmo censo, de 81,03 hab/km². Os questionários foram aplicados no período que 

compreendeu os meses de outubro e novembro de 2018 e seguiu os seguintes passos:  

 Aplicação de um pré-teste com 61 questionários para avaliação do instrumento de 

coleta de dados e para dar suporte ao cálculo amostral; 

 Tabulação dos dados do pré-teste realizada no Excel para o cálculo da média e do 

desvio padrão das respostas dos 3 itens principais do questionário. Em seguida, foi 
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escolhida a maior proporção entre desvio padrão e média para o cálculo amostral, 

que foi realizado com o auxílio de um estatístico, pelo método aleatório simples com 

95% de confiabilidade e erro 10% da média.  

 Por fim, o n amostral encontrado foi de 89 amostras, entretanto, pela inclusão de uma 

população adicional flutuante, constituída por visitantes da Festa literária 

Internacional de Cachoeira (FLICA, 2018), foram aplicados finalmente para análise, 

230 questionários. 

Na segunda fase foram realizadas entrevistas junto a pessoas ligadas à área da economia 

criativa. Isso porque, de acordo com Marconi e Lakatos (2011), a entrevista é um dos 

instrumentos básicos para tal finalidade, por se tratar de uma “conversação de maneira 

metódica”, proporcionando resultados satisfatórios e informações necessárias que, 

diferentemente dos questionários, permite tratar de temas mais complexos. 

Martins (2006), por sua vez, afirma que a entrevista é uma técnica de coleta de dados, 

em que se objetiva saber e compreender qual a visão dos entrevistados sobre determinadas 

situações. Neste estudo optamos pela entrevista semiestruturada, uma vez que, para Martins 

(2006), a mesma permite obter dados, informações e opiniões com uma maior liberdade, sem 

que para isso seja preciso ficar limitado ou preso a um determinado roteiro de perguntas. Além 

disso, Marconi e Lakatos (2011) salientam que, por meio da entrevista semiestruturada, o 

entrevistador tem a “liberdade” para trabalhar as situações que surgirem durante esse processo, 

explorando assim, de forma mais ampla, cada um dos pontos a serem tratados.   

Os entrevistados foram escolhidos por representarem o universo contemplado por este 

estudo, ou seja, relacionado aos setores da economia criativa do município de Cachoeira. 

Exemplos de alguns entrevistados: músicos, produtor de filmes, artesãos, diretor de teatro, 

acadêmicos ligados à área de Administração de Empresas e gestores públicos. Para esta 

pesquisa, foram realizadas entrevistas com duração média de 40 minutos a 1 hora, com sete 

pessoas ligadas à área da cultura, educação, música e artesanato. 

 As entrevistas ocorreram no período de outubro de 2018 a maio de 2019, e foi utilizado 

um gravador portátil. Destarte, as gravações foram transcritas para constituição do corpus de 

análise. Por seu turno, as entrevistas foram analisadas a partir do referencial teórico utilizado 

em toda pesquisa, com ênfase nas questões culturais e cotidianas de Cachoeira.  Foram 

realizadas 9 entrevistas com duração média de 40 minutos a 1 hora, com nove pessoas ligadas 

à área da cultura, educação e música, artesanato. 

No sentido de assegurar quesitos relativos a ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos, foi apresentado aos entrevistados o termo de consentimento livre e esclarecido 
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(TCLE) adequado aos propósitos da investigação (ver apêndice A). Neste, foi explicitada a 

autonomia do pesquisado e a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento. Para 

resguardar o anonimato dos mesmos decidiu-se codifica-los com nomes de personalidades 

importantes no cenário da Economia Criativa do Brasil. 

 

Quadro 6 - Relação dos entrevistados. 
 

Entrevistados 

 

Pseudônimo5 Atuação Formação Tempo de 

atuação 

Entrevistado A 

 
Zabé da Loca6 

Gestor cultural: 

teatro 

Graduação em 

Artes 
35 anos 

Entrevistado B 

 
Dandara7 Produtor de cinema 

Graduação em 

Cinema e 

audiovisual  

20 anos 

Entrevistado C 

 
Jorge Amado8 Artesão escultor Ensino médio 30 anos 

Entrevistado D 

 
Ana Néri9 

Gestor cultural: 

dança 

Graduação em 

Administração de 

empresas 

Sambadeira 

15 anos 

 

 

25 anos 

Entrevistado E 

 
Castro Alves10 

Consultor: 

patrimônio artístico 

Graduação em 

História 
20 anos 

Entrevistado F 

 

Maria Quitéria11 

 
Gestor cultural 

Graduação em 

Ciências Sociais 
12 anos 

Entrevistado G 

 

Patativa do 

Assaré12 
Gestor municipal 

Graduação em 

Administração de 

Empresas 

5 anos 

                                                 
5 Optou-se por utilizar pseudônimos para os entrevistados, preservando desse modo, sua identidade. Nesse sentido, 

foram selecionados nomes de nordestinos ilustres por sua contribuição em diferentes setores da sociedade. 
6 Isabel leva esse nome pela forma como falavam seu nome, Isabel, e o Loca é por ter morado quase a vida toda 

em uma pequena caverna, loca, no interior de Pernambuco. No ano de 2008, foi condecorada com a Ordem do 

Mérito Cultural, do Ministério da Cultura. Também foi eleita “Revelação da Música Brasileira”, no Prêmio da 

Música Brasileira. 
7 Guerreira negra do período colonial do Brasil. Foi esposa de Zumbi dos Palmares e com ele teve três filhos. 

Dominava as artes da capoeira e além de lutar, participava de atividades cotidianas em Palmares, como a caça e 

a agricultura. Foi uma das organizadores do Quilombo 
8 Nascido na fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do Estado da Bahia. Reconhecido 

como um dos maiores escritores do Brasil a falar sobre cultura nordestina. Sua obra literária conheceu inúmeras 

adaptações para cinema, teatro e televisão. 
9 Primeira enfermeira do país, nascida em 1814 em Vila da Cachoeira do Paraguaçu, Bahia. 
10 Nasceu na fazenda Cabaceiras, território pertencente à vila de Nossa Senhora da Conceição do “Curralinho”, 

hoje cidade de Castro Alves, no estado da Bahia. Suas poesias mais conhecidas são marcadas pelo combate à 

escravidão, motivo pelo qual é conhecido como “Poeta dos Escravos”. 
11 Nascida numa pequena propriedade no Arraial de São José das Itapororocas, no atual município de Feira de 

Santana, no estado da Bahia. Alistou-se no Regimento de Artilharia sob o nome de Medeiros. Recebeu  a insígnia 

de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. 
12 Antônio Gonçalves da Silva, poeta popular, uma das principais figuras da música e cultura nordestina do século 

XX. Cresceu no sítio denominado Serra de Santana, que dista três léguas da cidade de Assaré. Apaixonado por 

poesia. 
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Entrevistado H 

 

Zumbi dos 

Palmares13 
Gestor municipal 

Graduação em 

Museologia 
5 anos 

Entrevistado I 

 

Manoel 

Tranquilino 

Bastos14 

Gestor cultural 

Graduação em 

Administração de 

Empresas 

4 anos 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Na terceira e última fase da coleta de dados foram mapeados os setores e atores criativos 

de Cachoeira  (Ver TCLE, Apêndice B). Para tanto, seguiu-se as orientações da British Council 

(BOP), que é uma organização internacional sem fins lucrativos, registrada no Reino Unido e 

que tem nas relações culturais e educacionais o seu foco de atuação. Em 2010, a BOP publicou 

e lançou o Guia Prático para o Mapeamento das Indústrias Criativas, posteriormente traduzido 

para a língua portuguesa pelo Observatório Ibero-Americano de Direitos Autorais (ODAI).  

O trabalho tem como principal objetivo o mapeamento dos setores que compõem as 

indústrias criativas, com a finalidade de atribuir um valor econômico aos setores ligados a 

indústrias, chamando a atenção para essas regiões, cidades, estados e países em que, em alguns 

casos, apesar de existirem, elas não são visíveis aos olhos da população e dos gestores públicos. 

Portanto, a intenção primordial do estudo é dar visibilidade às indústrias criativas, demostrando, 

além disso, a sua importância econômica e social. O estudo estrutura-se em sete passos, aqui 

adotados para fins de análise. São eles: 

1) Os responsáveis pelo mapeamento devem ter a noção exata do motivo que os 

impelem a realizarem o mapeamento e quais são os públicos-alvo que desejam 

atingir; 

2) Esse trabalho não deve ser realizado com o intuito de apenas responder a 

questionamentos de ordem intelectual, pois se espera que, de alguma forma, o 

mesmo impacte nas políticas públicas e tenha definidas as áreas que serão 

influenciadas.  

3) O segredo para um bom mapeamento está no fato do que deve ser incluído e 

excluído, delimitando assim a sua extensão, podendo abranger toda a cadeia dos 

setores que compõem as indústrias criativas, ou simplesmente se reportar a alguns 

deles. 

                                                 
13 Zumbi nasceu na Serra da Barriga, Capitania de Pernambuco, atual União dos Palmares, Alagoas, livre, no ano 

de 1655, mas foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo quando tinha 

aproximadamente seis anos. Ganhou  notoriedade ao defender o quilombo do ataque das tropas portuguesas. 

Nesta batalha sangrenta, demonstrou suas habilidades de guerreiro jaga. Morto aos 40 anos de idade. 
14 Maestro. Compositor. Jornalista. Filho de uma negra alforriada, e neto de escrava, seu pai era português. 

Escreveu artigos combatendo o racismo e a intolerância religiosa. Foi abolicionista e ficou conhecido como 

"Maestro Abolicionista". Foi considerado gênio das músicas de filarmônicas. 
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4) O responsável por este trabalho deve fazê-lo com a melhor qualidade possível e, 

caso esteja à frente de um grupo de trabalho, deverá deixar bem claro qual a 

atribuição de cada um dos componentes. 

5) Deverão ser analisados todos os métodos disponíveis, para se escolher o mais 

apropriado para a situação a ser trabalhada; 

6) Deverá ser levado em consideração, caso utilize-se de um grupo para o trabalho, 

como o mesmo pode aumentar a probabilidade de que os resultados obtidos sejam 

discutidos e colocados em prática? Como o pesquisador pode se relacionar com os 

principais atores envolvidos no mapeamento, além de impactar as políticas públicas 

para os setores das indústrias criativas? 

7) O mapeamento por si só não causará nenhum impacto, mas pode servir como um 

ponto de partida para desvelar e publicitar a importância das indústrias criativas, 

para a região em que esse trabalho seja realizado (BOP, 2010). 

 

O mapeamento é um método que foi desenvolvido para ajudar países, regiões ou 

cidades que começaram a pensar no valor das indústrias criativas. Criado por 

pioneiros na Grã-Bretanha no final dos anos noventa, o mapeamento vai além da 

produção de mapas reais. Trata-se de uma maneira rápida de definir um enfoque que 

engloba uma série de métodos analíticos para recolher e apresentar informação sobre 

a variedade e abrangência das indústrias criativas. (BOP, 2010, p. 9). 

 

Para a realização do mapeamento dos setores da economia criativa de Cachoeira foram 

utilizados como referência os mapeamentos feitos pela FIRJAN (2016, 2018), no que diz 

respeito às profissões ligadas à área dos empreendimentos criativos. Vale ressaltar, que apesar 

de críticas de autores como Fernandez (2014) que acusa a FIRJAN de aumentar o rol de 

atividades e profissionais de várias áreas ligadas aos setores industriais, tais como as indústrias 

criativas, a mesma ferramenta contribui para visibilizar e destacar a relevância do setor.  O 

mapeamento da FIRJAN para as atividades do núcleo é compatível com outras classificações 

adotadas pela Secretaria de Economia Criativa, por esta razão e por seu enquadramento ao 

propósito de estudo, o mapeamento foi usado.  

Além disso, foram localizados e incluídos no estudo, atores e empresas criativas que 

não estavam contempladas nos registros oficiais de órgãos, como as Secretarias de Cultura e 

Turismo, no Município de Cachoeira. Para tanto, utilizou-se como instrumento de coleta de 

dados, um formulário com perguntas abertas (Ver Anexo B). 

O que foi descrito até aqui apresenta o caminho percorrido. Este, por sua vez, revelou 

informações que serão analisadas na seção seguinte. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta os dados relativos a análise dos resultados da pesquisa de campo 

realizada no Município de Cachoeira-Ba. A escolha deste município deveu-se ao fato da sua 

origem e história, que traz um conjunto de informações que nos aproxima, por meio de suas 

caraterísticas únicas, do campo da Economia Criativa. Procurou-se nesse trabalho, responder a 

seguinte questão de investigação: Como se configura o campo da Economia Criativa em 

Cachoeira e quais as potencialidades para o desenvolvimento do município? 

Desse modo, o objetivo geral da investigação foi compreender como se configura o 

campo da EC no município de Cachoeira e suas potencialidades para o desenvolvimento do 

município. Também foram delimitados quatro objetivos específicos, a saber:  

a) mapear os setores da EC em Cachoeira; 

b) identificar os principais atores envolvidos nesse processo: gestores locais, 

empreendimentos e trabalhadores dos setores criativos; 

c) desvelar qual a percepção da população local sobre o potencial da EC para o 

município; 

d) levantar as contribuições de atividades associadas aos setores criativos para a 

economia local. 

 

 

 4.1 OS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA EM CACHOEIRA 

 

 

4.1.1 De Vila à Cidade Criativa 

 

Segundo Ribeiro (1995), o Município de Cachoeira foi fundado no século XVI, mais 

precisamente em1531 às margens do rio Paraguaçu o segundo maior rio da Bahia, ficando atrás 

somente do rio São Francisco, tendo num primeiro momento a classificação de Vila que recebeu 

o nome de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, coma sua localização no 

Recôncavo sul da Bahia. Nessa época a Vila atraiu os portugueses e africanos, devido a 

instalação de engenhos de açúcar, que tinha sua produção escoada pelo Porto da Vila. Por conta 

da chegada e instalação desses engenhos. 

O autor ressalta ainda que, nesse período a Vila e toda a região do vale do Rio Paraguaçu, 

viveu uma época de prosperidade e também de luxo com o crescimento da economia 

proveniente do açúcar, levando ao surgimento de estradas que ligavam o porto a regiões de 
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extração minérios e de criação de gado, além de outras riquezas que precisavam do porto da 

Vila para serem exportadas.  

Essas características fizeram com que o porto da Vila de Nossa Senhora do Rosário do 

Porto da Cachoeira tivesse um papel fundamental para as economias do Estado da Bahia e do 

Brasil, tornando-se devido seu grande volume de operações portuárias no importante entreposto 

comercial. 

 Por conta disto começaram a ser construídas as edificações, no estilo barroco, com toda 

a pompa que existia naquela e que hoje fazem parte do conjunto arquitetônico do Município de 

Cachoeira (ROCHA, 2015). Citando o jornalista Romário Costa Gomes, o Município de 

Cachoeira nasceu na beira do Rio, sendo seus primeiros colonizadores os Dias Adorno, e os 

Rodrigues Martins que se estabeleceram na região e começaram o cultivo da cana-de-açúcar 

em 1531.  

O Porto de Cachoeira foi de uma importância ímpar na era colonial porque levava para 

a cidade de Salvador caixas de açúcar e rolos de fumo que eram exportadas para a Europa e 

África. Além disso os dois produtos tinham uma importância muito grande e significativa nas 

exportações não só para a Vila como também para o Estado da Bahia e para o Brasil, e essas 

exportações aconteceram por um longo período de tempo, consolidando a Vila como um 

importante entreposto para a economia nacional. 

Segundo Rocha (2015), a sociedade local passou a ter uma vida próspera durante este 

período por conta da indústria açucareira, porém hoje a economia local está restringida ás 

questões relacionadas ao desenvolvimento cultural. 

No que diz respeito ao rio Paraguaçu existem relatos interessantes antes mesmo de 1531, 

como por exemplo a notícia de que em 1504 os franceses já visitavam suas águas que eram 

utilizadas para o tráfico de mercadorias com os nativos. A sua descoberta, porém, se dá de 

maneira oficial em 1526 por conta da chegada de Cristóvão Jaques comandante da 1ª Expedição 

guarda-costa, que tinha como principal objetivo combater os franceses que contrabandeavam o 

pau-brasil no litoral baiano. (ROCHA, 2015).  

Segundo esses relatos atribuídos ao Frei Vicente do Salvador, considerado o 1º 

historiador brasileiro, Cristovão Jaques encontrou num local denominado de Ilha “dos 

Franceses” duas embarcações francesas ancoradas no baixo curso do Paraguaçu, realizando 

comércio com os nativos afundando-as com todos os equipamentos e mercadoria. Ainda de 

acordo com Rocha (2015), o nome do rio foi escrito de várias formas como: Paraguaçu, 

Paraossu, Paraoçu, Peroguaçu, Perusa, Peoassu e Peruassu. Sendo seu nome definitivo 
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Paraguassu de origem indígena que significa, de acordo com Teodoro Sampaio de “o mar 

Grande” ou o grande rio, vindo da corruptela Perassu. 

O Rio também foi chamado de “Rio Cachoeira”, por conta do “Auto de erecção do 

Pelourinho e demarcações das terras” do município de Nossa Senhora do Rosário do Porto de 

Cachoeira” (atualmente chamado de Município de Cachoeira). 

Cachoeira traz na sua história elementos importantes como a centenária e famosa ponte 

que despertava na época de sua construção muita curiosidade já que para aquele período 

representava uma obra de engenharia algo inédito no interior do Estado da Bahia, e que fazia 

parte de um conjunto de desenvolvimento tecnológico juntamente com Porto de Cachoeira e o 

vapor de Cachoeira que naquele momento eram símbolos de um período de grande prosperidade 

na região e que fazem parte de maneira significativa da história da Bahia. 

O barco a vapor, surge logo após o decreto do príncipe D. João VI liberar as atividades 

industriais na antiga Colônia, por meio de um Decreto. Ele tinha como percurso Cachoeira-

Salvador, sendo chamado de o “Vapor de Cachoeira”, ficando imortalizado em obras literárias 

de escritores famosos como Jorge Amado, Xavier Marques e outros. 

Outro pleito da população e das autoridades era a construção da ponte que ligaria, a 

agora a Vila ao Arraial de São Felix, a ideia de se construir a ponte surgiu no dia 9 de março de 

1754, recebendo o Senado da Câmara da então Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da 

Cachoeira a primeira versão do projeto da ponte, sendo o assunto levado para apreciação da 

população em praça pública, o projeto não deu certo e a ligação entre as duas cidades continuou 

a ser feita através de embarcações. Foi então criado um imposto sobre os serviços das 

embarcações que foi posteriormente proibido. 

Logo em seguida começou então a construção da ponte que por razões desconhecidas 

teve suas obras paradas em 1810, porém em 30 de outubro de 1816 o desembargador Francisco 

José de Freitas decide reativar a construção da ponte de acordo com as instruções aprovadas 

pelo Rei, mediante legislação que autorizava uma companhia a realizar a obra dando –lhe a 

concessão através da cobrança de pedágio.  
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Figura 10 -  Mapa da Villa de Cachoeira e São Félix (1792) 

          Fonte: Library (CASTRO - 1792). 

 

No dia 05 de novembro de 1816 o Senado da Câmara enviou um importante documento 

ao Príncipe Regente por meio do Conde dos Arcos, ressaltando a necessidade da construção da 

ponte para facilitar a comunicação entre os habitantes da Vila e do Arraial de S. Félix fazendo 

menção aos desastres com embarcações que realizavam a travessia aconteciam principalmente 

em épocas de cheias do rio, onde além de vidas perdia-se também muitas mercadorias.  

Dentre as várias razões elencadas no documento achava-se escrito a importância 

econômica da Vila por tratar-se de um Porto Seco onde eram alocados grande parte das 

mercadorias para a exportação da Capitania da Bahia, além da lavoura do tabaco, o algodão de 

cidades como Caetité, a localização de grande Engenhos que estavam localizados nessa 

vizinhança e que produziam uma grade quantidade de caixas de açúcar, uma quantidade 

significativa de courama e principalmente o número expressivo de vários gêneros que eram 

trazidos para o Porto para serem exportados ou as mercadorias que chegavam para o consumo 

dos moradores da Vila ou para serem enviadas para o interior do Estado.  

Constava também um pedido para que o Regente desse um empréstimo de 40 mil 

cruzados para serem aplicados na obra de construção da ponte. Em resposta o Príncipe D. João 

enviou o engenheiro Salvador José Maciel, que elaborou um projeto para a construção de um 

novo cais e a retomada da construção da ponte, isso no ano de 1817. Finalmente em 22 de 

dezembro de 1881 por força de Lei Provisória foi colocada a pedra fundamental e 

consequentemente retomado o início das obras que foram concluídas em 7 de julho de 1885.  

Por solicitação dos moradores da Vila em junho de 1885, o imperador deu a autorização 

para que o seu nome fosse colocado na ponte passando a ser chamada de ponte D. Pedro II, 

tendo o sonho dos cachoeiranos se concretizado em mais de cem anos de espera. 
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A ponte é um importante monumento do Brasil, porque no seu projeto inicial ela deveria 

ser colocada sobre o Rio Nilo, no Egito. Nos dias atuais ela serve de importante ligação não só 

entre os municípios de Cachoeira e São Félix, mas também de outras cidades do Recôncavo 

como Muritiba, Maragogipe, além de servir como um importante corredor para o transporte de 

mercadorias como o minério de ferro por meio do modal ferroviário. 

O Município foi um importante polo econômico entre os séculos XIX até as primeiras 

décadas do século XX. Tal importância se deu-se pelo solo ideal para o cultivo da cultura da 

cana de açúcar e posteriormente a cultura do fumo. Tais características atraíram homens ricos 

da época, e seu desempenho no escoamento da produção por via marítima deram ao Município 

o título de primeiro complexo de exportação do país. (RIBEIRO, 1995).  

No entanto, a partir da segunda metade do século XX, Cachoeira passou a viver um 

declínio econômico acompanhado de estagnação econômica (FONSECA, 2006), paralisia 

decorrente de diversos fatores tais como:  

a) a herança social, visto que sua fundação ocorreu tendo como pressuposto o trabalho 

dos escravos e na grande propriedade monocultura, o que lhe deixou uma estrutura 

muito rígida e estéril;  

b) outrora rica e importante na economia do Estado da Bahia e do Brasil “o Recôncavo 

passa de senhora a escrava de uma civilização matriz (...)” segundo Brandão (1998, 

p.29). O fim do século XIX e o início do século XX marca o Recôncavo através de 

um processo de transição, onde aspectos tais como a substituição da mão-de-obra 

escrava pelo trabalho assalariado na produção açucareira, além dos efeitos da 

Primeira Guerra Mundial sobre a indústria fumageira. (BRANDÃO, 1998; 

PEDRÃO, 2007; COSTAPINTO, 1998); 

c) ainda no século XX o Recôncavo é marcado pela exploração do petróleo em seu 

território produzindo mudanças por meio de suas estruturas construídas nas suas 

terras, matas, rios, e povoados gerando mudanças profundas no âmbito econômico (a 

chegada de uma nova massa monetária circulando), social (reorganização urbana e 

rural), cultural (novos elementos culturais sendo jogados sobre as tradições seculares) 

e ambiental (devastação do ecossistema natural) (OLIVEIRA, 2016).  

A partir dos anos 2000, com um forte potencial turístico e a chegada de Instituições de 

Ensino Superior (IES), ao Município, que tem um acervo histórico-cultural belíssimo e uma 

população extremamente criativa, tem vivido a expectativa de retomada do crescimento de sua 

economia, a qual entende-se trará aos cachoeiranos e demais moradores do Recôncavo Sul da 

Bahia os benefícios diretos e indiretos dessa retomada desenvolvimentista.  
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A perspectiva que se vislumbra é de um despontar um novo horizonte tendo em vista 

as características da cidade como destino turístico por conta de eventos culturais e festivos 

como a Feira Literária Internacional de Cachoeira (FLICA), os festejos do São João, a Festa 

da Boa Morte, bem como o seu casario patrimônio colonial arquitetônico, que por si só 

representa um museu a céu aberto.  

  Além das questões envolvendo a economia mundial, nos deparamos no contexto 

atual com a grave crise política e econômica do Brasil, que jogou milhões de trabalhadores no 

desemprego e na informalidade tendo seus efeitos reverberados no Município de Cachoeira que 

não passou ileso a tal situação.   

Faz-se necessário então a busca por mecanismos para amenizar os efeitos desta crise, 

protegendo os setores mais afetados por elas, bem como a sua população que de acordo com os 

dados do IBGE (2017) Cachoeira tem número aproximado de 35.139 habitantes (dados do 

censo de 2015).  Tem uma localização geográfica privilegiada, pois está próxima a rodovias  

que ligam todo o Recôncavo, além da BR 101 uma das mais importantes do Brasil.  

 

Figura 11 -  Mapa do Município de Cachoeira. 

      Fonte: Google 2019. 

 

Segundo Joffe (2011),  a excelência na gestão urbana deve focar em especial em setores 

que tragam benefícios para toda a população local, evitando assim que o conceito de cidade 

criativa atinja somente um público mais elitizado. Ela salienta ainda que, para se lutar contra 
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este estigma os gestores devem fazer com que a cidade/município disponha de serviços básicos 

na sua infraestrutura que beneficiem a todos os seus habitantes, sem privilegiar as áreas nobres. 

Além de direcionar o foco da gestão para enfrentar problemas como aas questões relacionadas 

a serviços básicos do transporte a habitação, de ambiente a saúde. 

  Neste contexto podemos analisar através do quadro a seguir, qual a atual situação do 

município de Cachoeira em relação a outros municípios do Estado da Bahia (517) e do restante 

do Brasil (5.570) de acordo com os indicadores socioeconômicos. Observa-se por conta desses 

dados que o município de Cachoeira tem um índice de IDH de 0,647 que segundo a classificação 

do IBGE é considerado médio. Esse dado é importante para o estudo, porque nos permite 

realizar uma comparação com o IDH de outros municípios, que fazem parte da Rede de Cidades 

Criativas, por exemplo. Neste caso Cachoeira estaria abaixo de cidades como Curitiba (0,823), 

não muito distante de Salvador (0,759), próximo a Parati (0.693) e a frente de Belém (0,593).  

 

Tabela 3 – Classificação dos Indicadores socioeconômicos do município Cachoeira em 

relação aos municípios do Estado da Bahia e do Brasil. 

Indicadores Cachoeira Bahia 

 

Brasil 

 

População Censo de 2010 32.026 pessoas 84º 972º 

População Estimada (2018) 33.861 pessoas - - 

Renda média mensal em Salários mínimos 

(2016) 

 

2,0 

 

86º 

 

3114º 

Pessoas ocupadas (2016) 10,3% 76º 3114º 

Rendimentos mensais por domicílios ½ Salários mínimos 296º 1639º 

Índice de Desenvolvimento da Educação 

básica (IDEB) (médias/anos iniciais) 

 

3.9 

 

312 

 

4792º 

Índice de Desenvolvimento da Educação 

básica (IDEB) (médias/anos finais) 

 

2,8 

 

347 

 

5054º 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 

14 anos) 

 

97,8% 

 

147º 

 

2411º 

Esgotamento Sanitário/domicílio Urbano 51,4% 95º 2171º 

Domicílios urbanos em vias públicas 

arborizadas 

 

45,1% 

 

331º 

 

4313º 

PIB Per capita 12.999,50 

 

59º 3090º 

Percentual das receitas oriundas de fontes 

externas 

 

R$ 70.231.000.00 

 

1º 

 

1º 

Total de receitas empenhadas R$ 52.723,00 125º 1540º 

Total de receitas realizadas R$ 70.231,00 91º 1279º 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal 

 

0,647 

 

0,660 

 

0,759 
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Domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada 

 

19,6% 

 

77º 

 

1889º 

Taxa de mortalidade infantil média 9.05 para 1.000 330 3457º 

Internações devido a diarreias 0.8 para cada 1.000 

habitantes 

259 2710º 

Fonte: Elaboração própria, a partir de IBGE (2018). 

 

  Os indicadores acima demonstram entre outros dados que o município de Cachoeira, 

quando o assunto é recebimento de Receitas de fontes externas é o 1º colocado em todo o Brasil, 

o que deveria garantir, teoricamente, uma melhor posição em outros indicadores como Saúde, 

Educação, Segurança e saneamento básico, o que não acontece. 

Outro indicador de criado pela FIRJAN, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) (FIRJAN, 2016), que além de servir como referência para o acompanhamento do 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro, tem as suas pesquisas voltadas basicamente nas 

áreas de Emprego & Renda, Educação e Saúde, utilizando para isso os dados de estatísticas 

públicas oficiais. Este indicador é de fácil compreensão e leitura, pois classifica os municípios 

através de um índice que tem a sua variação entre 0 e 1. A classificação se dá a medida que 

quanto mais o município de aproximar de 1, maior será o desenvolvimento, sendo que quanto 

mais se aproximar de 0, seu desenvolvimento será baixo ou inexistente. 

 Salienta-se, também, um aspecto interessante deste índice relativo a sua metodologia, 

que permite identificar com uma maior certeza, se a melhoria ou a piora do desenvolvimento 

nos municípios decorreu de políticas públicas diretamente aplicadas às áreas pesquisadas, ou é 

resultante do reflexo dos efeitos negativos dos outros municípios. No entanto se quisermos uma 

análise temporal maior podemos dispor da edição de 2018 do IFDM, que traz uma comparação 

histórica de 2005 a 2016, nos dando elementos que permitem realizar uma análise maior 

podendo verificar com maior exatidão o caso de cada município.  

A edição de 2018, ano base 2017 do IFDM, traz mais uma vantagem, pois ao comparar 

esta série histórica, que começou no ano de 2005 até o ano de 2016, percebe-se os efeitos da 

atual crise econômica sobre o desenvolvimento dos municípios brasileiros, além de fazer 

projeções sobre o comportamento do desenvolvimento econômico desses municípios logo após 

a crise econômica que começou no ano e 2013. Nesse cenário, o Município de Cachoeira 

encontra-se na 4511º, em comparação com outros Municípios brasileiros e em 150º, em relação 

aos demais municípios do Estado da Bahia. (FIRJAN, 2018). 

 Segundo Landry (20013), os problemas que acometem as cidades contemporâneas 

podem ser resolvidos através do estímulo à imaginação, a curiosidade, além da criatividade dos 



86 

 

seus moradores que, criarão novas possibilidades e respostas para as disfunções urbanas. Ele 

afirma também que “as cidades criativas são aquelas onde há “senso de conforto e familiaridade, 

uma boa mistura do velho com o novo, variedade e escolha e um equilíbrio entre o calmo e o 

vivificante ou entre o risco e a cautela” (LANDRY, 2013, p. 45). 

Neste sentido, a criatividade, pode sim, ser um fator para a reversão de situações que 

acometem o Município de Cachoeira, isto pode ocorrer através de ações que transformarão o 

cotidiano dos moradores e visitantes, como já foi visto em várias cidades do planeta que 

transformaram as suas estatísticas investindo em educação e na criatividade de seu povo, como 

por exemplo a cidade de Medellin na Colômbia. 

 Melguizo (2011), diz que recomendaria uma visita a Medellin, que em 1991 foi 

considerada a cidade mais violentas do planeta, mas que hoje não figura nem entre as mais 

perigosas da Colômbia, nem da América Latina. Como se conseguiu esse feito?  Ele afirma que 

essa transformação “deve-se ao fato de que a criatividade está nos compromissos e na paixão 

por fazer os nossos sonhos se tornarem realidade”. A criatividade passa a incorporar assim um 

sentimento de pertencimento e de esperança de dias melhores, para aqueles que almejam ver 

uma mudança no quadro, por vezes desesperadoras de uma região, país, estado ou cidade. 

 

4.2 CACHOEIRA E A APROXIMAÇÃO COM O CAMPO DA ECONOMIA CRIATIVA 

 

O Município de Cachoeira tem na criatividade sua essência e sobrevivência um de seus 

maiores atributos, que pode ser comparado ao de grandes cidades consideradas como criativas. 

Como exemplo de comparação podemos utilizar o número de habitantes desse Município 

baiano com a cidade Santos-SP. 

A população atual de Cachoeira, corresponde a aproximadamente 10% da população da 

cidade paulista, famosa por ser uma cidade criativa onde o cinema é a sua maior força. Desde 

a década de 1980 a cidade de Cachoeira já estava sediando encontros da área como a XIII 

Jornada de Curta Metragem. O seu idealizador o cineasta Guido Araújo pressentia que a fama 

de outras cidades como Gramado (festival de cinema), chegaria também a Cachoeira (ROCHA, 

2015). 

  A visão de Guido se confirmou em dois momentos. Primeiro foi através da implantação 

do curso de Cinema da Universidade Federal do Recôncavo e o segundo pelo belíssimo trabalho 

da produção e lançamento do filme “Café com Canela”, que fez parte da seleção oficial do 

International Film Festival Rotterdam, além de ter vencido como Melhor Filme pelo Júri 
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Popular no 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 2017, o que lhe rendeu o Prêmio 

Petrobras de Cinema. 

Sua gastronomia é rica com pratos típicos da região como a Maniçoba, a Carne do Sol, 

o famoso Mocofato, as Moquecas de peixes e frutos do mar, além do Festival de ostras no 

quilombo do Caonge. 

Na literatura a FLICA tem presenteado a população local e visitantes trazendo autores 

de renome internacional, atraindo assim visitantes de várias partes do mundo, trazendo uma 

opção de cultura e conhecimento para crianças, jovens e adultos, sendo uma visita obrigatória 

de vários estabelecimentos de ensino da região do Recôncavo e de cidades mais distantes. 

 O design se faz presente na moda afro com as Quilombelas, na confecção de roupas 

para os cultos afro-brasileiro, nas bijuterias, no trabalho com o couro. O artesanato é outro 

capítulo à parte, sendo vibrante com as esculturas em madeiras de Celestino, do Mimo, do 

Louco Filho e do Doidão Bahia que apesar do seu falecimento (23 de set de 2017), tem suas 

obras ainda expostas e sob a guarda da sua esposa.  

Ele e seus tios, também escultores, juntos tem as suas obras ornamentando as paredes 

internas do Restaurante Pai Thomaz, impressionando todos os frequentadores do 

estabelecimento pela riqueza e os detalhes de suas esculturas. Dentre essas esculturas há um 

painel (Figura 12) que em 2018, ficou exposto no Museu de Arte de São Paulo durante seis 

meses, e durante esse período atraiu muitas visitas ao museu sendo considerada a maior 

exposição, em número de visitantes da última década, segundo empresário dono do Restaurante 

e Pousada Pai Thomaz, que detém a guarda da mesma. Ele reitera ainda que já existem tratativas 

para que a mesma escultura seja exposta em um museu de Berlim 

Figura  12 -  Painel feito pela família dos  Doidos de Cachoeira. 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Registra-se aqui, ainda, o artista plástico Antônio Sales, reconhecido como um dos 

maiores artistas plásticos da Bahia, por suas pinturas, já realizou várias exposições individuais 

e coletivas, além de ser um grande conhecedor da história do movimento artístico em Cachoeira.  

O Samba de Roda15 é outra riqueza do Recôncavo Baiano, sendo reconhecido pela 

Unesco em 2005, como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, Falcón (2009) 

complementa que: 

 

De uma forma geral, o Samba de Roda acontece em dias do calendário festivo, que 

tem como datas principais o 02 de fevereiro, festa de Iemanjá; 13 de março, 

aniversário da cidade; a segunda quinzena de junho, festejos juninos; a festa da Boa 

Morte, que acontece em agosto, geralmente no final da primeira quinzena; a festa de 

Nossa Senhora do Rosário, em outubro e a festa de Nossa Senhora d’Ajuda em 66 

novembro. Vale ressaltar que durante a festa d’Ajuda há uma intensa participação dos 

músicos das filarmônicas que acompanham de maneira mais informal, desagrupados 

das suas entidades e sem os tradicionais uniformes, os ternos durante os “embalos” 

nas ruas de Cachoeira. Junto às filarmônicas, esses músicos apresentam-se em 

comemorações cívicas, procissões religiosas e quando contratados para ocasiões 

diversas ( FALCÓN, 2009. p, 65). 

 

Figura 13 -  Casa do Samba de Roda de Dona Dalva. 

 

                          

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

                                                 
15 Para a candidatura foi preparado em 2004 um dossiê de registro coordenado pelo pesquisador Carlos Sandroni, 

que contou com a colaboração de especialistas como Ari Lima, Josias Pires, Katharina Döring, Suzana Martins e 

Francisca Marques, que desde 2001 realiza estudos no Recôncavo. Em Cachoeira, onde coordena o Laboratório 

de Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual - LEAA, Marques vem produzindo um importante acervo, com 

gravações em DAT, do Samba de Roda na festa de Nossa Senhora da Boa Morte, além de desenvolver um projeto 

de educação comunitária que capacita jovens como pesquisadores em etnomusicologia e cultura popular. Tratando 

mais especificamente do Samba de Roda de Cachoeira, a etnomusicóloga observou algumas peculiaridades em 

sua pesquisa apresentada no Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ em 2003; dentre elas os tipos de 

Samba, a despeito do “Barravento” e do “Corrido”, que trazem diferentes modos de tocar, cantar e dançar. 

(FALCÓN, 2009. p, 65.) 
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Na música temos o Samba Reggae como forma de resistência, sendo uma das jóias de 

Cachoeira teve dois momentos importantes segundo Falcón (2009). O primeiro está situado 

entre os anos de 1988 e 1998 e o 2º de 1999ª 2009. A autora justifica essa divisão: 

...pelos meios tecnológicos em que os discos foram lançados durante as três décadas 

estudas e pelo nível de dificuldade que se tinha para fazer uma gravação, o que muitas 

vezes dependia de um contrato com alguma gravadora. Conforme mencionado no 

capítulo anterior, a produção musical em torno do Reggae de Cachoeira se inicia nos 

anos 80, quando Edson Gomes, com a colaboração dos músicos da “Studio 5”, em 

especial de Nengo Vieira e Jair Soares, teve seu repertório rearranjado para o Reggae. 

Edson Gomes relatou em entrevista à Revista Musical On-Line que antes de gravar 

seu primeiro disco, gravou duas músicas por conta de premiação em festivais. 

(FALCÓN, 2009. p, 65.) 

 

As referências mais importantes do Reggae em Cachoeira, segundo a autora são: o 

Studio 5; Edson Gomes & Cão de Raça; Remanescentes; Sojah; Nengo Vieira & Unção I; Sine 

Calmon & Morrão Fumegante; Nengo Vieira & Tribo de Abraão; Dystorção, Tintim Gomes & 

Manassés; Isaque Gomes e Jeremias Gomes. 

Outro expoente na música de Cachoeira é o Maestro Manuel Tranquillino Basto, músico 

considerado como uma referência, quando o assunto são as Filarmônicas. Nascido em 08 de 

outubro de 1850. “Ele foi um importante e prolifero compositor que viveu no seio da tradição 

das Bandas e das Filarmônicas tornando-se um significante representante desta tradição” em 

Cachoeira (FILHO, 2003. p, 17). Sua importância é tamanha que a sua Casa e seu Acervos são 

tombados pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural do Estado da Bahia. Basto foi 

fundador de várias Filarmônicas, dentre elas a Lyra Ceciliana de Cachoeira. 

As Filarmônicas segundo Falcón (2009), são as outras riquezas do cenário musical de  

Cachoeira . Fundadas  no século XIX, a Sociedade Cultural e Orpheica Lyra Ceciliana (1870) 

e a Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana (1878), desenvolvem até os dias atuais 

trabalhos de inclusão social por meio da formação musical de crianças, jovens e adultos do 

município, tendo como resultado desse trabalho o acesso de muitos destes alunos no mercado 

profissional da música em Salvador e outras cidades, constituindo assim, segundo a autora, 

“como escolas profissionalizantes, que vem formando músicos de destaque” (FALCÓN, 2009, 

p, 67). 

Outro atrativo musical importante que ocorre no final do mês de agosto em Cachoeira é 

o Festival do Blues, que já está na quarta edição. O evento ocorre sempre na Praça da 
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Aclamação, no Centro Histórico da cidade, trazendo coo atração desta edição (2019), o cantor 

americano Lon Bové e a sua Banda Terráquea que já foram indicados a nove prêmios Grammy. 

 

Figura 14 - Fachadas das  Lyras  Ceciliana e Minerva. 

   Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Outro destaque nessa área da música em Cachoeira é o Conservatório de Música do 

antigo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (IAENE), hoje FADBA, que foi fundado em 

1990, localizado no Bairro de Capoeiruçu, tem em seus quadros 8 professores licenciados e 

pós-graduados com uma média salarial que varia entre 2,5 a 3 salários mínimos, com uma carga 

horária semanal entre 20 a 30 horas aulas. Com 120 alunos matriculados em cursos livres, 

cursos de extensão em instrumentos musicais, musicalização infantil e técnica vocal, além disso 

conta também com três orquestras em diferentes níveis, quatro corais em diferentes faixas 

etárias, com gravações e lançamentos de trabalhoso (Coral Universitário já lançou dois 

trabalhos, gravados em CDs) um grupo vocal (que também lançou dois CD’s), além de um 

conjunto de Sinos e um Madrigal. As apresentações ocorrem toda semana no auditório central 

da FADBA, em programas especiais, e em vários municípios do Brasil. 

 Um desses programas foi a gravação para o Globo Esporte da Rede Globo de Televisão, 

tendo como tema Liga dos Campeões da Europa (Champions League), onde todas as orquestras 

e a maioria dos corais interpretaram a música de abertura desse torneio de Futebol, sendo esse 

programa exibido em rede Regional e Nacional. A figura a seguir mostra duas dessas atividades 

da Escola de Música do IAENE. 
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Figura 15 -  Apresentação dos grupos musicais e Concerto da Orquestra Sinfônica do 

IAENE. 

     Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

4.2 MAPEAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS E ATORES CRIATIVOS EM 

CACHOEIRA 

 

Segundo a BOP consultoria (2010), a metodologia do mapeamento foi planejada e 

desenvolvida para auxiliar os países, as regiões ou as cidades, que começaram a pensar no valor 

das indústrias criativas. O mapeamento foi criado por pioneiros na Grã-Bretanha no fim da 

década de 1990, tratando-se de um documento que procura de forma rápida, identificar os 

setores das indústrias criativas, por meio de métodos analíticos que coletam e divulgam 

informações sobre a realidade delas nesses locais. Esse mapeamento vai além da confecção de 

mapas reais, já que permite definir uma série de métodos analíticos, para recolher e apresentar 

informação sobre a variedade e abrangência das indústrias criativas em suas economias.  

Aqui no Brasil, a FIRJAN realiza, desde o ano de 2008, trabalhos e debates relacionados 

com os setores das indústrias criativas, um desses trabalhos é o mapeamento de trabalhadores 

criativos ligados ao “núcleo”, de acordo com a classificação proposta pela SEC (2011). As duas 

últimas edições desse trabalho foram divulgadas em 2016, com dados dos anos de 2014/2015, 

e o último com dados do biênio 2016/2017, realizada em 2018 e que foi divulgado em janeiro 

de 2019. O Mapeamento dos profissionais ligados às Indústrias Criativas, segundo a FIRJAN é 
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realizado com dados obtidos do RAIS, ou seja, só estão computados os trabalhadores com os 

registros profissionais em dia.  

Na tabela 4 podemos conferir os dados obtidos pelo mapeamento da FIRJAN em 2018, 

que demonstra a presença de profissionais ligados ao núcleo das Indústrias Criativas no 

Município de Cachoeira, fazendo o comparativo entre a quantidade desses profissionais na 

Bahia e em todo o país. O quadro também mostra a remuneração em cada uma dessas esferas. 

Esses dados servirão de base para o mapeamento realizado pela pesquisa de campo e para um 

possível trabalho de comparação ou complemento. 
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Tabela 4 – Mapeamento de profissionais do núcleo da Economia Criativa em Cachoeira segundo a FIRJAN 2018. 

SEGMENTO 
QUANT. 

CACHOEIRA 

QUANT 

BAHIA 

QUANT. 

BRASIL 

REMUNERAÇÃO 

CACHOEIRA R$ 

REMUNERAÇÃO 

BAHIA R$ 

REMUNERAÇÃO 

BRASIL R$ 

Arquitetura: Desenhista Projetista de 
Construção Civil e Arquitetura 

1 2.416 63.469 2.645,23 10.428,27 9.908,23 

Engenheiro Civil e afins 1 2.416 63.469 R$ 2,645,83 10.428,27 9.808,23 

ARTES CÊNICAS 0 627 10.802 0 2.027,98 3.968,23 

AUDIOVISUAL: Apresentador de 
programa de rádio. Locutor de rádio e 

televisão 

1 555 10.760 2.298,30 1.879,62 1.992,92 

BIOTECNOLOGIA: Biólogo 1 398 13.950 1.440,56 4.626,77 5.672,27 

DESIGN 0 1.673 76.090 0 2.307,22 3.276,43 

EDITORIAL 2 522 9.424 1.665,92 2,591,68 3.272,22 

EXPRESSÕES CULTURAIS: Chefe de 

bar 

1 286 5.582 1.181,94 1.977,06 2.103,06 

Chefe de cozinha 4 764 16.284 967,24 2.220,39 2.409,19 

Confeccionador de móveis de vime, junco e 

bambu 

1 312 1.027 1632,41 1.183,97 1.424,63 

MODA: Profissionais 0 1.250 44.667 0 1.192,52 2.074,03 

MÚSICA: Profissionais 0 355 11.478 0 3.205,23 3.205,23 

PATRIMÔNIO E ARTES: Artistas (artes 

visuais) 

1 110 3.317 963,02 1.846,98 2.544,77 

Gerente de serviços culturais 1 239 6.685 5.375,11 4.299,90 5.258,25 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: 

Engenheiro Eletricista 

2 681 15.423 11.414,50 12.859,47 12.966,36 

Engenheiro de produção, qualidade, segurança 

e afins 

1 1.331 38.132 4.190,82 9.594,52 9.863,00 

PUBLICIDADE: Gerente de Comunicação 1 327 8.868 1.716,65 4.525,46 8.516,46 

TIC’S: Gerente de Tecnologia da 
Informação 

1 707 39.462 14.174,97 6.162,83 10.948,83 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da FIRJAN 2018.
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4.3.1 Mapeamento da Economia Criativa em Cachoeira e as suas contribuições para a 

economia local 

 

Este tópico apresenta o resultado da pesquisa de campo por realizada tendo como 

referência a classificação desses setores proposta pela SEC (2011), além de apresentar a 

materialização do terceiro objetivo específico (ver quadro 3, explicitado na seção do método), 

onde classificaremos os empreendimentos criativos e seus atores do Setor Cultural que integram 

o núcleo das  Indústrias Criativas, como também as contribuições para a economia local, como 

criação de ocupações/trabalho, emprego e renda. 

 

Quadro 7 – Mapeamento dos Setores Criativos em Cachoeira, a partir das categorias 

culturais. 

 

Categorias culturais 

 

 

Quantidade 

Patrimônio cultural 

Patrimônio material 35 

Patrimônio imaterial 04 

Arquivos 02 

Museus 03 

Expressões culturais 

Artesanato 50 

Culturas populares 03 

Culturas indígenas - 

Cultura afro-brasileira 29 

Artes visuais 01 

Artes digitais 01 

Artes dos espetáculos 

Circo - 

Teatro 01 

Dança 04 

Música 03 

Criações culturais e funcionais 

Moda 03 

Design 02 

Arquitetura 02 

 
          Fonte: Elaboração própria, a partir do Ministério da Cultura (2011). 

 

Como parte integrante da Cultura local, as festas populares no Município movimentam 

o calendário dos cachoeiranos, trazendo ainda mais vida às manifestações populares, 

movimentando o comércio como um todo, destaque para os festejos juninos, que atrai visitantes 
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de várias regiões do Estado da Bahia e de outros estados.  No quadro a seguir, pode-se ver o 

quadro das principais festas do Município de Cachoeira, bem como as datas em que as mesmas 

acontecem. 

 

Quadro 8 - Mapeamento das principais festas populares de Cachoeira. 

Festa/local Período 

Janeiro 

Terno de Reis – Alto do Rosarinho  Dia 06  

Fevereiro 

Festa de Yemanjá – Porto de Cachoeira Dia 09 

Março 

Aniversário de Cachoeira Dia 13 

Abril 

Festa do Senhor dos Passos- Semana Santa- Igreja Matriz e Ordem 

Terceira do Carmo – Praça dos Currais Velhos 
Abril 

Recôncavo Jazz Festival – Praça da Aclamação Abril 

Reconvexo - Festival de vídeos – Espaços diversificados Abril 

Maio 

Paisagem Sonora Maio 

Junho 

Esperando o São João- todos finais de semana anteriores a Festa de 

São João – Porto de Cachoeira 
Junho 

Corpus Christi – Igreja Matriz Junho 

Trezena de Santo Antõnio- Capoeiruçu Junho 

Festa de São João e Feira do Porto De 21 a 25  

Festa da Independência  Dia 25 

São Pedro do Iguape – Distrito de Santiago do Iguape Junho 

Julho 

Festa do Porto  2ª quinzena de julho 

Agosto 

Festa de São Roque Agosto 

Festa de Nossa Senhora da Boa Morte De 13 a 15 

Setembro 

Documentário Cachoeira DOC- Cine Theatro Cachoerano Setembro 

 Festa de são Cosme e Damião  Dia 27 

Festa do Orago – Nossa Senhora do Rosário- Padroeira 
De 28 de setembro  a 07 

de outubro 

Outubro 

FLICA – Praça da Aclamação e demais espaços Outubro 

Festa da Ostra - Caonge Outubro 

Novembro 

Festa de Nossa Senhora D’Ajuda – Centro Histórico da Cidade 
1ª quinzena de 

novembro 
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Festa de Santa Cecília  
2ª quinzena de 

novembro 

Dezembro 

Festa de Santa Bárbara – Iansã –– candomblé Dia 04 

Festa de Nossa Senhora da Conceição  Dia 08 
Fonte: Elaboração própria a partir da SECULT (2019). 

 

O quadro 8 apresenta outro elemento importante na cultura do município que é aquele 

que se refere a religião afro-brasileira, que tem uma forte influência na formação da cultura 

local.  Para tanto elencou-se todos os templos do candomblé no Município de Cachoeira com 

seus respectivos endereços. Como entidades culturais e religiosas os templos afro-brasileiros 

recebem isenção de impostos como IPTU e ISS, além de não precisarem de Alvará de 

funcionamento. Porém, além de manter viva tradição do culto afro-brasileiro, movimenta a 

economia local com suas atividades, proporcionando também ocupação para seus fiéis. 

 

Quadro 9 -  Mapeamento dos Terreiros de Candomblé em Cachoeira. 

 

N.  

Ordem 

 

Terreiro 

 

Endereço 

01 Aldeias de Mar e Terra Caonge Distrito Rural 

02 Axalufan Rua São Cristóvão - Curiachito 

03 Caboclo  Boiadeiro Parada de Alecrim – Distrito Rural 

04 Centro do Caboclo Boiadeiro Sitio São Jorge – Distrito Rural 

05 Gruta Santiago do Iguape 

06 Guarany de Oxóssi Alto do Rosarinho 

07 Ilê Aché Jakolé Terra Vermelha – Distrito Rural 

08 Ilê Axé Acepó Eran Opé Oluwá Quebra Bunda – Distrito Rural 

09 Ilê Axé Icimimó Terra Vermelha – Distrito Rural 

10 Ilê Axé Itayle Baixa da Olaria 

11 Ilê Axé Kôdidê Cucui e Brito 

12 Ilê Axé Ogodô Dewi Rua Benjamim Constant – Ladeira da Cadeia 

13 Ilê Axé Ogodô NIbu Cucui de Brito 

14 Ilê Axé Omim Ibaim Dewi Rua Três Bocas –AV. ACM 

15 Ilê Axé Otalomim Cucui de Brito 

16 Ilê Axé Oxum Alaketu Alto do Rosarinho 

17 Ilê Ogum Xerokê Ibessen Rua da Paz - Rosarinho 

18 Ilê Oxum NiwáCapapina Três Riachos 

19 Lobanekum Filha Oiteiro do Monte 

20 Logun Lagoa Encantada – Distrito Rural 

21 Ogum Megê Ladeira Manoel Vitório 

22 Oni Jacile Ogumjá Saco – Distrito Rural 

23 Oxdalufan Dewi Viradouro 

24 Oxum Apará  Alaketu Linha Velha – Avenida ACM 
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25 Rumpany Zoogodô Darô Taby Rua Irineu SAcrammmento 

26 Rumpayne Ayono Runtologi Alto da Levada 

27 Ruxumucumbi Dendezeiro Alto da Levada - Caquende 

28 Syloiá Alto do Viradouro 

29 Zoogodo BogumMalê Seja Undê Ladeira da Cadeia 
Fonte: SeCult, 2019. 

 

 

 

Os quadros de 9 a 13, apresentam o resultado do mapeamento referente aos 

empreendimentos na área da gastronomia, do Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e 

Áudio visual, optou-se por agrupar desta maneira para seguir a classificação dos setores das 

Indústrias Criativas, que definem quais os segmentos fazem parte do setor Cultural. Tais 

quadros revelam, para fins desta pesquisa, que a Economia Criativa em Cachoeira não só 

movimenta a economia do município, como também está espalhada por todo ele, gerando 

trabalho/ocupações, renda, fortalecendo a identidade cultural do município, além de fomentar 

a inclusão social 

Na sequência dos resultados, apresenta-se os principais atores envolvidos na área da 

Economia Criativa no Município de Cachoeira, onde estão localizados. Esta relação pode ser 

conferida nos quadros a seguir. 

   

Quadro 10 -  Mapeamento do setor cultural de Cachoeira no que tange a gastronomia. 

 Empreendimento Endereço 

1 Acarajé da Matilde Rua Irineu Sacramento,  nº 08 

2 Acarajé da Nara Praça Dr. Milton, s/n 

3 Acarajé da Nara Rua da Feira, nº 105 

4 Acarajé da Nêga Praça do Canhão, s/n 

5 Acarajé da Raílda Rua J.J Seabra – em frente a IURD 

6 Acarajé da Roquinha Rua da Feira, s/n 

7 Acarajé da Sandra Praça Dr. Milton - em frente ao Bradesco 

8 Acarajé da Sueli Rua 13 de Maio, nº1 

9 Acarajé da Valnisia Rua Brisco Paraíso, s/n 

10 Acarajé do Raimundo Rua Maestro Lineu Sacramento, s/n 

11 Bar do Teile Praça Manoel Vitorino 

12 Bar Trailler Rua do Porto  

13 Barroca do Pataterea Praça Manoel Vitorino 
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14 Box Aritano Praça Manoel Vitorino 

15 Casa do Licor Rua 13 de Maio, s/n  

16 Divino Açaí Rua Manoel Paulo Filho 1-A 

17 Lanchonete Vale Ouro Plácido Pita, nº 1 

18 Restaurante cabana do Pai  Thomaz Rua 25 de junho 

19 Restaurante Egípicio Hórus Rua Monsenhor  Tapiranga, nº2 

20 Roque Pinto Licor Rua Rodrigo Brandão, nº 16 

21 Simone do Acarajé Rua da Feira, nº 55 

22 Tchê Burguer Rua Maranata, s/n 

Fonte: Elaboração própria, 2019 (a partir de IPHAN, 2013). 

  

Quadro 11 -  Mapeamento do setor cultural de Cachoeira no que tange a patrimônio e artes. 

 Empreendimento Endereço 

1 Acarajé Várias localidades de Cachoeira 

2 Baiana do Acarajé Várias localidades de Cachoeira 

3 Capela  do Hospital  São João de Deus Praça Dr. Aristides Milton, s/n 

4 Capela Nossa Senhora D’Ajuda Largo da Ajuda, s/n 

5 Casa à Praça Dr. Aristides Milton  Praça Dr. Aristides Milton, nº 23-A 

6 Casa a Rua Ana Nery Rua Ana Nery, nº 4 

7 Casa à Rua Benjamim Constant Rua Benjamim Constant, nº 1 

8 Casa à Rua Benjamim Constant Rua Benjamim Constant, nº 2 

9 Casa à Rua Benjamim Constant Rua Benjamim Constant, nº 17 

10 Casa da Ordem Terceira do Carmo Praça da Aclamação,  s/n 

11 
Casa Maestro Tranquillino e Acervo 

Musical 
Praça Maestro Tranquillino Bastos, s/n 

12 Chafariz  Praça Dr. Aristides Milton Casa à Praça Dr. Aristides Milton 

13 
Cinco Jarras de louça da Fábrica Santo 

Antônio do Paraguassu 
Distrito de Santo Antônio do Paraguassu 

14 Conjunto Arquitetônico Paisagístico Várias áreas  de Cachoeira 

15 Convento do Carmo  Praça da Aclamação,  s/n 
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16 
Engenho Vitória: sobrado, capela, 

crucifixo, senzala e banheiro 

Zona Rural de Vitória do Paraguaçu, às 

margens do Rio Paraguaçu 

17 Festa da Boa Morte Rua 13 de Maio, nº 32 

18 Igreja da Ordem Terceira do Carmo Praça da Aclamação,  s/n 

19 Igreja do Carmo Praça da Aclamação, s/n   

20 Igreja do Seminário de Belém Distrito de Belém 

21 
Igreja e Ruínas  do Antigo Convento de 

Santo Antônio 
Vila de São Francisco do Paraguassu 

22 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário Alto do Rosário, s/n 

23 Igreja Matriz de Santiago Distrito de Santiago do Iguape 

24 Jardim do do Hospital  São João de Deus Praça Dr. Aristides Milton, s/n 

25 
Lavabo do  Convento  de Santo Antônio do 

Paraguassu 
Distrito de Santo Antônio do Paraguassu 

26 Paço Municipal Rua Ana Nery, nº 27 

27 Prédio à Praça da Aclamação Praça da Aclamação, nº 4 

28 Prédio à Rua 13de Maio Rua 13 de Maio, nº 13 

29 Prédio à Rua Ana Nery Rua Ana Nery, nº 1 

30 
Prédio à Rua Ana Nery (Casa natal de Ana 

Nery  
Rua Ana Nery, nº 7 

31 Prédio à Rua Sete de Setembro Rua Sete de Setembro, nº 34 

32 Sobrado à Rua Ana Nery Rua Ana Nery, nº 2 

33 Sobrado à Rua Ana Nery Rua Ana Nery, nº 25 

34 Sobrado do Antigo Engenho Embiara Distrito de Santiago do Iguape 

35 Terreiro  Rumpame Ayono Runtólogi Alto da Levada, s/n 

36 Terreiro Zogbodo MaleBogum Seja Undê Fazenda Ventura Lagoa Encantada, s/n. 

Fonte: Elaboração própria, 2019 (a partir de IPHAN, 2013). 
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Quadro 12 -  Mapeamento do setor cultural de Cachoeira no que tange a música. 

 Empreendimento Endereço 

1 Sociedade Cultural e Orpheica lyra 

Ceciliana 

Rua Monsenhor  Tapiranga, nº1 

2 Sociedade Lítero Musical Minerva 

Cachoeirana 

Praça Drª. Ivone Bessa Ramos, nº 6 

3 Conservatório de Música do IAENE Estrada de Capoeiruçu, s/n 

4 Grupo de Samba  Criol²O Sede na Praça da Aclamação, nº 01- 

Associação Muleki É Tu 
Fonte: Elaboração própria, 2019 (a partir de IPHAN, 2013). 

 

Quadro 13 -  Mapeamento do setor cultural de Cachoeira no que tange artes cênicas. 

 Empreendimento Endereço 

1 Cine Teatro de Cachoeira Praça da Aclamação, nº 4 

2 Samba de Roda Suerdieck- Dona 

Dalva 

Rua Ana Nery, nº 19 

3 Grupo Gamge Rua J.J. Seabra, nº 38 

4 Grupo EX-13 Rua Ana Nery, nº 27 

5 Grupo Raízes do Ébano Endereço não identificado 

Fonte: Elaboração própria, 2019 (a partir de IPHAN, 2013). 

 

Quadro 14 -  Mapeamento do setor cultural de Cachoeira no que tange ao áudio visual. 

 Empreendimento Endereço 

1 Rádio FM Paraguassu Rua Ana Nery, nº 48 

2 Rádio Web “Cachoeira precisa 

saber”’. 

Praça Dr. Arístides Milton, galeria 

Berrine nº 10 ,1º andar 

3 Rádio Web “Olha a Pititinga Rua comendador Assis, nº 20 

4 Rádio Poste de Capoeiruçú Estrada de Capoeiruçú s/n – ao lado 

da creche municipal 

5 Rádio Poste do Iguape Distrito de São Francisco do Iguape 

6  Rádio Poste de Cachoeira   Rua em frente a veredas das flores 

Fonte: Elaboração própria, 2019 (a partir de IPHAN, 2013). 

 

 

 

 



101 

 

4.4 PERCEPÇÃO DOS DIFERENTES ATORES SOBRE CACHOEIRA E OS SETORES DA 

ECONOMIA CRIATIVA. 

   

As entrevistas trouxeram mais um elemento: o sentimento. Loca (2019, p.1) afirma que 

“ o município tem uma atração muito forte para as coisas relacionadas à cultura, apesar de não 

ser cachoeirana”.  Como turista, ela se sente apaixonada pois, vislumbra uma realidade possível, 

ela consegue enxergar seus sonhos como artista sendo realizados em Cachoeira. 

Dandara (2019, p. 1) se expressa, afirmando que Cachoeira é uma cidade muito ativa, 

com música, dança, tudo respira cultura e todos os setores convergem para esse movimento. ”  

Amado (2019, p. 1) também compartilha do sentimento supracitado, relembrando que veio de 

Salvador e mora há 30 anos em Cachoeira. Para ele “a cidade é um paraíso que dá paz e me 

inspira”. 

Na percepção de Neri (2019, p. 1), “Cachoeira proporciona contato com pessoas de 

várias áreas culturais e de diferentes locais do planeta”. A seu ver, “esse território propicia o 

desenvolvimento de projetos em diversas vertentes culturais”, ratificando o ditado popular e de 

que o baiano não nasce, “estreia”.  

Nascido em Salvador, mas morador desde um ano de idade, Bastos (2019) se identifica 

com Cachoeira por ancestralidade, visto que seus familiares são moradores do município.  Ele 

morou a maior parte de sua vida no Município, saindo apenas pelo período de um ano para 

trabalhar, mas retornou em seguida. 

Palmares (2019, p. 1) explicita sua identificação com Cachoeira, pontuando que isso se 

dá por conta “da minha atuação profissional respira especificamente o que a cidade tem como 

identidade enquanto município histórico. ” 

Os resultados obtidos através da aplicação dos questionários sobre a percepção dos 

moradores e dos visitantes do Município de Cachoeira, deram uma visão de como os 

moradores percebem a cidade a partir de situações vivenciadas no cotidiano; por outro lado, 

fica evidente também, como os visitantes percebem Cachoeira, trazendo um outro olhar que 

talvez a própria população local não constate.   

Lerner (2011), ao descrever aspectos relativos a uma cidade criativa, chama a atenção 

para três sentimentos que devem ser percebidos pelos moradores em sua cidade que são: a) 

pertencimento; b) identificação com a mesma; e c) autoestima, que no seu entendimento são o 

parâmetro que as pessoas têm em relação a sua cidade. Constatou-se que, 93% dos respondentes 

moradores se identificam com Cachoeira totalmente ou parcialmente (tabela 5).  
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Tabela 5 – Identificação de moradores e visitantes com o município de Cachoeira. 

 

        Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

No que diz respeito à percepção de qualidade de vida, considerada por Lerner (2011) 

como “um fator crucial”, resultante da síntese indivíduo e do ambiente urbano em que ele vive. 

Neste caso 76% dos respondentes afirmaram que o município de forma, plena ou parcial, 

oferece sim uma qualidade de vida para os seus moradores, enquanto para 83 % dos visitantes.  

Fica claro, como resultado deste levantamento, que há uma boa percepção de qualidade 

de vida oferecida pelo município, confirmado por Assaré (2018, p.1) que, em suas palavras, 

busca “paz e tranquilidade. E Cachoeira proporciona essa paz”. Comparando-se ao trabalho 

publicado na revista Formadores de 2015, pode-se perceber que a identificação dos seus 

moradores com o município teve um aumento, passando de 64% em 2016, para 73% em 2019.  

Ainda relativo a qualidade de vida, os respondentes indicam o que, em sua visão, 

proporciona de forma parcial qualidade de vida município representa para eles atingiu um 

porcentual de 57% em 2015. Neste estudo apesar de ser de 46%, o número dos que afirmaram 

que o município oferece plena qualidade de vida foi mais expressivo do que na pesquisa anterior 

que foi de 16% e em 2018 saltou para 30%. Vale ressaltar também que para 64% dos visitantes 

Cachoeira oferece parcialmente qualidade de vida aos seus habitantes, enquanto 19% 

responderam que esse aspecto do município é atendido plenamente.  

 

Tabela 6 – Percepção de moradores e visitantes sobre qualidade de vida no município de 

Cachoeira. 

 

        Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

  

Os dados elencados na tabela anterior, são reforçados no gráfico a seguir que 

confirma Cachoeira como um município que oferece uma qualidade de vida satisfatória. 

Mas, além disso é um lugar onde os moradores percebem que há oportunidades para o 

 Parcialmente 

% 

Sim 

% 

Não 

% 

Sem resposta 

% 

Moradores 20 73 7 - 

Visitantes  34 46 19 1 

 Parcialmente 

% 

Sim 

% 

Não 

% 

Sem resposta 

% 

Moradores 46 30 23 1 

Visitantes  64 19 17 - 
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crescimento acadêmico, porém muito pobre em oportunidades de trabalho, conforme é 

apresentado nos gráficos 6 e 7.   

 

Gráfico 6  -  Representação do Município para os moradores. 

Fonte: pesquisa de campo (2018). 

 

Gráfico 7 -  Representação do município para os visitantes. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

Investigou-se também, a percepção que moradores têm sobre as oportunidades de 

estudo e trabalho. Nesse quesito, é possível inferir que a presença das instituições de ensino 

superior (IES) no Município, favorece essa percepção de que o Município proporciona 

oportunidade de estudo para 40% dos participantes da pesquisa, ficando esse resultado refletido 

no IFDM, onde a educação ficou um pouco acima da média. Outro ponto sobre a Educação está 

no fato de 77% dos respondentes a considerarem entre boa e média. 

No que tange à percepção dobre as oportunidades de trabalho, apenas 10% acham que 

Cachoeira proporciona tais condições, algo que também é corroborado pelo IFDM, o qual 

apontou nesse tópico um resultado abaixo da média nacional, e aqui, confirmado pelos 

pesquisados que responderam que o mesmo é péssimo ou ruim para 65%.  
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Tabela 7 – Percepção de moradores sobre as oportunidades de estudo e trabalho no município 

de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

Tal situação é descrita por alguns entrevistados, da seguinte maneira: 

 

 Aqui só tem de emprego a Prefeitura Municipal, na Mastroto, e o Mercado Pereira 

que é da mesma família do Prefeito, então é gerado entre eles mesmo aqui a renda de 

Cachoeira. São donos de hotéis, donos de pousadas, donos de postos de gasolina, dono 

de casa de material para construção. (AMADO, 2019, p.1) 

 

 Acredito que Cachoeira possui condições para estimular a criatividade, porém, essas 

potencialidades não são trabalhadas e motivadas. Ao longo dos anos observamos uma 

série de eventos e ações pontuais, que não fazem parte de uma agenda. Tais ações 

criativas ocorrem por uma percepção do público externo, ou seja, agentes de 

desenvolvimento externo percebem o potencial criativo da cidade e motivam-se a 

desenvolver atividades criativas, tendo Cachoeira como palco desse cenário, no 

entanto, essas ações são pontuais e de curtíssimo prazo. (ASSARÉ, 2018, p. 1). 

 

Mirsawaka (2017) afirma que, uma cidade criativa é caracterizada por um conjunto de 

vários detalhes ou atos públicos e uma grande atenção a gestão urbana. Landry (2011), por sua 

vez destaca a importância de incluir o cuidado com as áreas que ele denomina de hadware 

(edifícios, ruas, saneamento) e o software (infraestrutura mental, forma como se gerencia as 

oportunidades e os seus problemas).  

Neste sentido o gráfico 14, evidencia como a população percebe o quesito segurança, 

levando-se a tirar a partir das respostas aferidas que, porcentual de péssimo e ruim somados, 

mostram que 52% dos pesquisados não estão satisfeitos com esse indicador enquanto 46% 

acham que esse tópico varia entre bom e médio. 

No caso da área da saúde, quando comparados os resultados apurados entre bom e 

excelente (11%), com ruim e péssimo (56%) vê-se neste indicador uma insatisfação dos 

respondentes. Na sequência, sobre a qualidade da infraestrutura, 42% dos respondentes a 

consideraram mediana. 

 

 

 Péssimo 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Estudo 8 14 50 22 5 1 

Trabalho  36 29 26 7 0 2 
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Tabela 8 – Percepção dos moradores sobre segurança, serviços de saúde e infraestrutura no 

município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

Verificou-se sobre a percepção que os moradores e visitantes têm  a respeito do cuidado 

com o meio ambiente. Pode-se inferir que de certa forma no Município tem evidenciado tal 

cuidado, se for considerada a escala de bom 18% com o médio 35%. Precisando-se porém de 

um estudo mais aprofundado sobre o tema que por hora não é o assunto a ser tratado neste 

trabalho.  

 

Tabela 9 – Percepção de moradores e visitantes sobre o cuidado com o meio ambiente no 

município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

 

4.4.1 Percepção sobre Criatividade em Cachoeira 

 

Para Florida (2001) a criatividade exerce ainda uma importância relevante ao estimular 

e revitalizar a prosperidade e o crescimento, acrescenta ainda que as cidades que conseguirem 

atrair e conservar mais trabalhadores ligados à área da criatividade são aquelas que vão passar 

de forma menos dramática pelas crises. Neste aspecto o Município de Cachoeira tem atraído 

profissionais de várias áreas dos setores criativos, como músicos, artistas, artesãos, cantores, 

além de profissionais da área de tecnologia da Informação. 

 Péssimo 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Segurança 23 29 31 15 - 2 

Saúde 34 22 31 9 2 2 

Infraestrutura 9 24 42 18 2 5 

 Péssimo 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Moradores 18 20 35 18 7 2 

Visitantes  4 29 34 23 9 1 

Total  22 49 39 41 16 3 
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Sobre criatividade, 53%, os moradores consideraram a criatividade entre boa e média, 

enquanto essa percepção para os visitantes é muito mais bem avaliada, pois os mesmos 

consideram como excelente, e bom, para 46% deles, conforme visto na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Percepção de moradores e visitantes sobre criatividade no município de 

Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

O historiador Florida (2011) registra que, apesar das dificuldades socioeconômicas, a 

população tem encontrado diferentes formas de enfrentar o desemprego e lançam mão de 

atividades que vão do artesanato até a indústria cultura, com ênfase na música reggae, samba 

de roda e outras formas de manifestação cultural. Para ele “o povo se reinventa a cada dia em 

busca da sobrevivência e de dias melhores” (p. 56). 

Loca (2019, p.1) e Bastos (2019, p.1), respectivamente, assim se manifestam sobre 

esse item: 

 Existe essa potencialidade a gente fica em cada canto de Cachoeira tem uma roda de 

capoeira né, quando eu cheguei o produtor, do nosso espetáculo o produtor local Vitor, 

me convidou para ir para rádio web. Você vê aqueles prédios antigos, você passeia, 

você pensa que é uma cidadezinha calma pacata e de repente você vê que tem 

explosões em todo canto e explosões culturais, a noite Cachoeira é belíssima, 

riquíssima, cheia de opções, então tem uma potencialidade sim muito grande. (LOCA, 

2019, p.1). 

 

 A criatividade dos cachoeiranos é algo impressionante, porém, precisa ser melhor 

aproveitada como fator para geração  de emprego e renda,  e a culpa principal segundo 

ele, é dos empresários dos setores que estão diretamente ligados ao turismo da cidade, 

que não conseguem estabelecer um Trade forte capaz de fomentar os 

empreendimentos turísticos na cidade, colocando a culpa na gestão municipal, que 

também tem a sua parcela pelas mazelas que acontecem no setor, mas que se 

impulsionado e cobrado pela classe empresarial  tende a se movimentar. (BASTOS, 

2019, p.1). 

 

 

4.4.2 Aspectos relativos a Cultura no município de Cachoeira 

 

   Os aspectos culturais do município foram objeto de investigação.  Para 17% dos 

respondentes, a cultura é boa 35% boa, enquanto que, para 31%, é mediana. Os visitantes 

 Péssimo 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Moradores 21 20 29 24 5 1 

Visitantes  7 14 31 33 13 2 
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evidenciaram uma visão mais positiva desse tópico respondendo: 35% excelente, 38% boa e 

mediana para 18%, conforme demonstrado na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Percepção de moradores e visitantes sobre cultura no município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

  

Cachoeira pode ser considerada uma terra de festividades, o quadro 7 já nos dá uma boa 

visão desta área na cultura local, algo que é reforçado pelos resultados levantados a partir da 

coleta de dados que, apontou que 76% dos respondentes concordam que esse componente 

cultural no município de Cachoeira, é excelente para 26% e bom 50%, confirmando assim a 

percepção de que Cachoeira tem na sua matriz cultural uma característica extremamente forte 

e robusta, conforme representado na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Percepção de moradores e visitantes sobre as festividades no município de 

Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

 

 Péssimo 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Moradores 6 8 31 35 17 3 

Visitantes  3 6 31 38 35 3 

 Moradores Visitantes 

Inexistente % 

  

Péssimo % 

 

Ruim % 

 

Médio % 

 

Bom % 

 

Excelente % 

 

Sem resposta % 

 

1 

 

2 

 

2 

 

18 

 

50 

 

26 

 

1 

1 

 

3 

 

2 

 

14 

 

46 

 

34 

 

- 
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Prova da robustez cultural em Cachoeira pode ser vista no calendário festivo, marcado 

por muitas celebrações, as quais, de acordo com Lessa, Ribeiro e Gonçalves (2008), diferem-

se pelas dimensões e características de cada uma delas. Uma das festas mais conhecidas dentro 

e fora do país, é a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, a que é considerada uma das mais 

importantes festas do sincretismo religioso em Cachoeira. 

A festa é realizada desde o século XIX pelas irmãs da Irmandade da Boa Morte, 

formadas por mulheres negras, que se reúnem, para cumprirem um voto feito por elas a Nossa 

Senhora, como forma de agradecimento pela libertação da raça negra, isso acontece há mais de 

cem anos, “na procissão em louvor à santa. Esta festa religiosa é um dos mais gritantes 

exemplos do sincretismo encontrado na cidade”(CHUVA,  2008, p. 58). 

O impacto econômico na sede do Município é extremamente significativo, pois de 

acordo com dados da Secretaria de Cultura, todos os anos durante nas semanas pré e pós festejos 

da Boa Morte, os hotéis, pousadas e hostels, ficam com 100% de ocupação dos seus leitos. 

Nessas semanas há um expressivo aumento de turistas na cidade e nos distritos, com aumento 

expressivo de clientes nos bares e restaurantes. Há também por parte dos estabelecimentos a 

contratação de mão de obra temporária, impactando o comércio como um todo de maneira direta 

e indireta. 

 

Figura 16 - Sede da Irmandade da Boa Morte, fachada, recepção e nave da Igreja. 

 

    Fonte: Trabalho de campo, 2019.   
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Considerada a festa mais popular e que congrega a maior parte da população de 

Cachoeira, a Festa de Nossa Senhora d’Ajuda, acontece em novembro e tem duração de 

quinze dias, sendo sua principal característica a participação de uma grande parte dos moradores 

do município. A festa é comemorada, através de novenas, desfiles dos chamados cabeçorras, 

além seus grupos musicais como as charangas que durante de quinze dias em novembro, 

percorrem as ruas do centro histórico da cidade animando os devotos no largo da Capela 

D’Ajuda, onde ocorre também a lavagem da Igreja, festejo esse comemorado desde o ano de 

1801 (CHUVA, 2005). 

 

Figura 17 -  Capela da Nossa Senhora D’Ajuda e Festa D’Ajuda no município de Cachoeira. 

          Fonte: Trabalho de campo, 2019; SECULT, 2018. 

   

Em 04 de maio de 2017, a festa à Nossa senhora D’ajuda foi elevada ao título de 

Patrimônio Imaterial da Bahia, por decreto assinado pelo então governador do Estado Rui 

Costa. A publicação ocorreu no Diário Oficial de 05 de maio de 2017, passando a constar no 

Livro de Registro Espacial dos Eventos e Celebrações, após aprovação do IPAC, órgão 

vinculado à Secretaria de Cultura da Bahia. 

Uma das celebrações mais esperada durante todos os anos, nas cidades do interior da 

Bahia é o São João, que tem em Cachoeira uma referência entre as cidades mais procuradas 

para esse festejo. Na semana da festa o Município se transforma em um “formigueiro”, 

recebendo um grande número de turistas que alugam casas, quartos, lotam as pousadas, hotéis 

e holtels da cidade. Eles enchem as ruas, os estabelecimentos comerciais gerando ocupações 

temporárias, renda e desenvolvimento econômico para o Município. Não existem dados 

específicos sobre a quantidade de visitantes em Cachoeira nesta época, mas algumas 
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especulações chegam a projetar que o número dos visitantes durante os festejos se iguala ao 

número de moradores do município. 

De acordo com o relatório do SEI-BA (2013): 

A importância econômica do São João para as empresas justifica a contratação 

de trabalhadores temporários, principalmente pelos empreendimentos que 

operam com até três funcionários permanentes (67,6%). A totalidade dos 

empresários dos segmentos de fabricação de artesanato, agências de viagem e 

operadoras de turismo, atividades artísticas, criativas e de espetáculo demanda 

trabalhadores temporários. A maioria destas vagas é ocupada por moradores 

locais, dinamizando, assim, o mercado de trabalho local. O tempo de trabalho 

dedicado aos festejos juninos decorre do período de duração da festa, do 

número de visitantes e da capacidade financeira da empresa. (SEI, 2013, p.50).  

 

A SEI em 2013 divulgou o resultado de um levantamento sobre o impacto dos festejos 

juninos na economia de 9 municípios. Esse relatório utilizou como metodologia a divisão dos 

municípios estudados em três grupos distintos de acordo com as características que eles tinham 

em comum, que foram o tamanho, malha econômica com pouca diversificação e um forte 

potencial nas áreas da cultura e turismo que se alicerçam na riqueza do patrimônio cultural e 

em suas.  

Como resultado deste levantamento, chegou-se a conclusão de que o faturamento dessas 

empresas em função do São João nos principais destinos turísticos das comemorações juninas 

na Bahia, onde é possível inferir que em Cachoeira é o impacto é bastante significativo, 

levando-se em consideração que 60,4% das empresas do grupo 1 tem um faturamento acima de 

30%, com algumas ultrapassando inclusive os 100% de faturamento, conforme gráfico 23. 

 

Gráfico 8 -  Percentual de aumento do faturamento em função do São João, em municípios 

baianos. 

Fonte: SEI/Seplan, Secult, Setur (2013). 
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Outro aspecto em relação a área cultural do município de Cachoeira, diz respeito aos 

valores aportados no município oriundos de programas de apoio a Cultura e manutenção dos 

prédios tombados. Dados do Tribunal de Contas dos Municípios, demonstram que o valor 

captado para o Município na área da Cultura é extremamente significativo. Como exemplo 

podemos citar que, enquanto a Receita com Impostos, Taxas, Contribuições, Serviços e 

Patrimônio, Receitas próprias do Município de Cachoeira em 2018, foi de R$ 3.479.485,42, o 

repasse para a área da Cultura do Município, por órgãos Federais, foi da ordem de R$ 

2.924.178,76, o que comparado, dá um percentual aproximado de cerca de 84,05%. Sendo esse 

dado extremamente importante para quantificar a parcela da Cultura na composição da Receita 

do Município. 

Outras receitas são trazidas para o Município por meio da captação de recursos por 

empreendimentos que tem projetos na área de cultura aprovados por órgãos estaduais e federais, 

sendo que um desses empreendimentos, captou cerca de R$ 540.000,00, que estão sendo 

parcelados em três anos e irão manter as atividades dele em funcionamento, com todos esses 

recursos utilizados exclusivamente em Cachoeira.  

 

Quadro 15 -  Receitas da pasta da Cultura no Município de Cachoeira, 2018. 

 

Fonte: e-TCM, 2018. 

 

4.4.3 Cachoeira e suas manifestações religiosas   

  

Além dos aspectos já mencionados, outra força da matriz cultural municipal, segundo a 

literatura, reside nas práticas culturais afro-brasileiras que se mantêm tradicionalmente na 

cidade com a existência de terreiros que foram fundados a partir do século XIX e ainda estão 
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em pleno funcionamento, sendo um total de 22 (vinte de dois)  estabelecimentos desse tipo no 

município, de acordo com a SeCult, conforme já demonstrado no quadro 8. 

Em tais espaços há também uma movimentação de ordem econômica por conta das 

consultas, realização de oferendas que também movimentam a economia do município com a 

compra de objetos (tachos de barro), animais para sacrifícios nos rituais, além de bebidas, flores, 

roupas cerimoniais típicas, colares, dentre outros. Como exemplo, tem-se o templo afro-

brasileiro Cabloco Guarany de Oxóssa, situado no bairro Alto Guarani-Cachoeira, foi fundado 

em 1940.  A comunidade candomblé possui 6 pessoas que cuidam da parte administrativa e 110 

visitantes do movimento.  Nesse terreiro, são desenvolvidas diversas atividades mensais e 

anuais, como por exemplo: Encontros, missa para os falecidos, festas e serviços sociais para a 

cidade, todas as celebrações são feitas através da linguagem do candomblé.  

O movimento é mantido financeiramente pelas pessoas que compõem o mesmo, não 

possui parcerias para fomentar e contribuir para o crescimento. Todas as ações são propostas 

pela parte administrativa na forma de hierarquia, atualmente é representado pelo “ Pai Menor” 

termo utilizado para a pessoa que substituí na ausência do “Pai Maior ou Mãe Maior”.  Diferente 

dos outros terreiros, esse se abstém de frutas, a morte de determinados animais é proibida pelo 

seu orixá, o animal que representa essa casa é o gavião, simbolizando superioridade e liberdade.    

 

Figura 18 -  Templo Caboclo Guarani de Oxóssa. 

Fonte: Trabalho de campo, 2019.   

 

O templo afro-brasileiro ILÊ AEIO ALAKETU AXE OXUM possui 60 anos de 

existência, localizado no endereço Yalorixá Galdina Silva, Largo - Cachoeira. O templo é 

coordenado pela “Mãe Preta” e conta com o trabalho de 25 pessoas para as atividades 
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desenvolvidas no local e mais de 250 pessoas vinculadas ao movimento candomblé. Essas 250 

pessoas participam ativamente do movimento, das atividades, da mesa branca, entre outros. O 

movimento é mantido financeiramente pelas pessoas que associadas a ele. Os insumos para a 

realização de suas atividades religiosas são provenientes de fornecedores locais, como, por 

exemplo, a Miscelânia Iemanjá, e de outras regiões. 

Figura 19 -  Terreiro Ilê Aeio Alaketu Axé Oxu

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Figura 20 -  Miscelânea Iemanjá. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

  

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, lançou em 08 de março de 2018 o projeto 

“Terreiros Criativos, que beneficia 10 terreiros localizados no município de Cachoeira e São 

Félix. Este projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura (SecultBA) e IPAC 
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(Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural), faz parte do “Programa de Fomento e Valorização 

dos Terreiros Patrimonializados, registrados ou tombados, como Patrimônio da Bahia pelo 

governo estadual” (IPAC, 2018). 

 No município de Cachoeira, oito terreiros serão beneficiados pelo projeto dos ‘Terreiros 

Criativos”. São eles:  o ‘Aganjú Didê’ (conhecido como ‘Ici Mimó’); o ‘Viva Deus’; o 

‘Lobanekum’; ‘Lobanekum Filha’; ‘Ogodó Dey’; ‘Ilê Axé Itayle’; ‘Humpame Ayono 

Huntóloji;’ e ‘Dendezeiro Incossi Mukumbi’. 

Segundo André Reis chefe de Gabinete do IPAC, o projeto ‘Terreiros Criativos” é único 

pois, “além dos tombamentos e registros, temos que proporcionar políticas públicas continuadas 

que auxiliem na preservação dos patrimônios culturais (materiais e imateriais) e os insiram na 

dinâmica da Economia Criativa visando a sobrevivência das comunidades envolvidas e dos 

próprios bens culturais” (IPAC, 2018). 

 

4.4.4 Cachoeira e as suas Feiras 

 

  As feiras são consideradas por 60% dos moradores entrevistados como boas ou 

excelentes, enquanto para os visitantes este percentual 77%.  Esse resultado pode refletir os 

eventos recentes como por exemplo, a Feira de Economia Solidária, organizada pelas 

comunidades quilombolas com o suporte da prefeitura e que reuniu durante a FLICA 2018, 

artesãos de todos os quilombos, além de artistas da cidade com exposição e venda de artesanato, 

moda, bijuterias. Porém apontam para uma tendência já que além da FLICA as outras feiras 

estarão contempladas no calendário cultural do município. 

  Outro evento no mesmo formato que aconteceu no dia 26 de abril de 2019, foi a 1ª Feira 

Quilombola de Agricultura familiar organizada pela empresa Humana Brasil, que tem a sua 

sede em Cachoeira, também recebeu o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira e teve como 

objetivo principal a comercialização de produtos da agricultura familiar e também de artesanato 

e modas, bem como a valorização dos elementos socioculturais das comunidades quilombolas 

da região do Recôncavo. 
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Tabela 13 – Percepção de moradores e visitantes sobre as feiras no município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019).          

 

Parte importante na celebração do São João em Cachoeira, a Feira do Porto que 

acontece na orla de Cachoeira, foi durante muito tempo, um dos principais motivos para a 

celebração da festa junina, porém com o tempo foi perdendo as suas características e 

importância, chegando ao ponto de desaparecer. “Essencialmente, ela já não corresponde mais 

às suas origens não sendo possível perceber a relação entre a chegada de produtos pelo rio 

Paraguaçu e a euforia das pessoas em adquiri-los para mesa farta no São João”. (ALMEIDA;  

REIS, 2016. P,105). 

Figura 21 -  Feira do Porto, 2019. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

 Moradores Visitantes 

Inexistente % 

 

Péssimo % 

 

Ruim % 

 

Médio % 

 

Bom % 

 

Excelente % 

 

Sem resposta % 

 

2 

 

5 

 

7 

 

25 

 

46 

 

14 

 

1 

- 

 

2 

 

5 

 

16 

 

48 

 

29 

 

- 
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Segundo os autores, a perda da importância da Feira do Porto se deu devido a 

incorporação de elementos que foram trazidos de outros festejos, descaracterizando assim a sua 

essência. A inserção de alimentos e bebidas sem relação aos festejos, bem como a contratação 

de grupos ou artistas pelo poder público para animar a festa junina, tiraram da Feira do Porto o 

que ela tinha de melhor que era a capacidade de proporcionar aos seus moradores e visitantes o 

sabor local e a culinária do dia a dia, dos moradores locais. Ainda de acordo com os autores: 

Era um patrimônio que proporcionava aos cachoeiranos e turistas a possibilidade de 

consumir uma Cachoeira longínqua em um passado que não existe mais. A Feira do 

Porto mantém-se viva apenas pelo vazio que sua ausência proporciona. Hoje seu 

legado é marcado apenas pelo nome do festejo. Atualmente, o que é chamado de Feira 

do Porto é uma feira de artesanato com produtos de cerâmica de Maragogipinho, uma 

outra cidade do Recôncavo Baiano, famosa pela vasta produção desse tipo de artigo 

(ALMEIDA; REIS, 2016, p. 105). 

 

Realizada em paralelo com a FLICA 2018, a  Feira de Economia Solidária é uma 

promoção da comunidade Quilombola  de Cachoeira. Aqui é possível observar  o encontro entre 

duas economias dinstinta na sua formação e objetivo, mas que se entrelaçam, nos produtos que 

produzem e comercializam.  

Sua segunda edição comercializou produtos que são carcterizados como produtos 

criativos, e movimentam a Economia Criativa da região, de maneira a impulsionar 

desenvolvimento socioeconomico, além de preservar os  aspecos culturais. Um fato 

interressante é que entre as comunidades quilombolas a moeda corrrente em circulação é o 

“Sururu”, moeda criada para facilitar a movimentação financeira dos quilombos.  

Num primeiro momento, de acordo com Maria Quitéria,  a Prefeitura Municipal de 

Cachoeira ofereceu resistência para que esse evento não acontecesse durante a FLICA. Porém, 

depois desse percalço, através da interlocução do Centro de Economia Solidária do Território 

do Recôncavo da Bahia (CESOL), a situação foi regularizada e o evento acontece de forma 

regular com o apoio da SECULT , Cachoeira. 

  Promovida pelo curso de Administração da escola de Ciências Sociais Aplicadas da 

FADBA, a feira do empreendedor é uma atividade acadêmica realizada pelos alunos do 5º 

período e tem como objetivo promover o empreendedorismo, a criatividade, a criação de 

produtos inovadores em áreas como artesanato, tecnologia, gastronomia, música, moda, além 

de franquias. Os estudantes do curso de administração são divididos em equipes e tem como 

principal função desenvolver um projeto de para a criação de um negócio, colocar o projeto em 

prática e no final da feira esses projetos são avaliados por uma equipe formada por professores 
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do curso de administração, conferindo inclusive o resultado financeiro, que eé avaliado dia a 

dia através de uma planilha. 

  O evento é aberto ao público de toda a região do Recôncavo e cidades circunvizinhas, 

com palestras sobre temas atuais da área da administração de empresas, ao empreendedorismo, 

trazendo palestrantes de várias partes do Brasil.  

Um dos resultados que chamou a atenção de todos participantes na edição de 2019, foi 

o relato de um dos alunos empreendedores, que conseguiu com o lucro obtido na Feira abrir no 

bairro de Capoeiruçu o seu próprio empreendimento, um restaurante com lanchonete, gerando 

a abertura de um novo empreendimento econômico no Município, com geração de ocupações, 

consumo local, consequentemente arrecadação de impostos e desenvolvimento econômico. Nas 

imagens a seguir tem-se dois empreendedores com o seu artesanato de tranças e vime  ecom os 

seus bordados e peças artesanais, atividades que eles desempenham durante 3 anos, no bairro 

de Capoeiruçu. 

 

Figura 22 -  Artesanato e Bordado na Feira do Empreendedor, 2019. 

 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.                              

 

 

4.4.5 Artesanato, Esculturas e Pintura 

 

Cachoeira se destaca, ainda, no que se refere a artesanato, esculturas e pintura, 

principalmente em esculturas em madeira, por conta dos belíssimos trabalhos de Doidão da 

Bahia e seus tios. Inclui-se nesta lista também o Fory, o Billi, o Mimo e Louco Filho que são 

conhecidos até fora das fronteiras brasileiras. Uma prova desse reconhecimento é a percepção 



118 

 

por parte dos respondentes de que 53% afirmaram que em matéria de esculturas Cachoeira está 

entre bom e excelente. Resposta parecida ao artesanato, considerado por 56% dos pesquisados 

entre bom e excelente, enquanto 62% consideram como boa e média a pintura em Cachoeira. 

 

Tabela 14 – Percepção dos moradores sobre artesanato, escultura e pintura município de 

Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

4.4.6 Ateliês e Galerias  

 

Há mais de 30 anos trabalhando na área com escultura e pintura, Billi, como é 

conhecido, tem seus trabalhos expostos no seu ateliê Luz do Sol. Além de escultura ele também 

é artista plástico e suas pinturas estão expostas no seu atelier. 

 

Figura 23 -  Ateliê Luz do Sol, no município de Cachoeira. 

         

   Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 Outro empreendimento criativo em Cachoeira que tem como proprietário o senhor 

Celestino Gama da Silva, é o Atelier do Louco Filho, que está situado na Rua 13 de Maio, no 

centro da cidade de Cachoeira, próximo ao Museu Hassen Bahia. Celestino ou Louco Filho 

 Inexistente 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Artesanato 6 7 29 46 10 2 

Escultura 12 2 23 47 6 2 

Pintura 14 9 33 8 6 1 
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como é conhecido, produz e reforma todos os tipos de peças em madeira que vão desde 

pequenas imagens, até esculturas que podem atingir os 2 metros de altura. Seus trabalhos já 

foram expostos em cidades como Recife e Salvador. Louco tem também várias de suas peças 

expostas em vários museus espalhados pelo Brasil e no exterior, como o Forest Hill Museum, 

em Londres (SANTOS; TAVARES; BENEVIDES, 2016), podemos conferir um pouco de seu 

trabalho na figura 24. 

 

Figura 24 -  Ateliê do Louco Filho, no município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Identidade Brasil é outro empreendimento de destaque em Cachoeira e possui 10 anos 

de história, situada à praça 25 de junho – Cachoeira. Surgiu com o objetivo de expor e trabalhar 

com artesanato de forma sustentável.  Com o tempo, o local que vendia esses objetos e produtos, 

passou a receber pessoas e pesquisadores na cidade que por conveniência visitava o local, 

tornando-se um ponto de referência para se alimentar, visitar, desenvolver pesquisas 

(acadêmicas e trabalho) além de ser uma residência artística. Atualmente o lugar está 

funcionando através de pacotes e visitas agendadas, por empresas de turismo ou diretamente 

com a proprietária. 
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Figura 25 -  Identidade Brasil. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

            

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.                               

  

As informações do estabelecimento começaram a pulverizar e hoje é referência para as 

pessoas.  O local conta com o trabalho de 3 pessoas, possuindo uma renda mensal de 1 a 2 

salários. A empresária conta com a parceria da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano) para fomentação e disseminação do estabelecimento e com o trabalho dos artesões 

locais e do recôncavo.  

 Dentre os vários artistas famosos que Cachoeira teve, podemos destacar o nome de José 

Cardoso Araújo, nascido em 1950 e falecido em  2017, foi um dos maiores escultores da Bahia, 

Doidão ou Doidão Bahia, como ele se intitulava e assinava as suas obras, começou a  sua 

história artística pela década de  1960. Nos dias atuais o seu acervo encontra-se guardado no 

seu atelier sob os cuidados de sua viúva,  

Tendo como tios por parte de sua mãe os escultores Boaventura da Silva Filho (Louco) 

e Clóvis Cardoso da Silva (Maluco), além de Lourival Cardoso de Araújo, seu irmão apelidado 

de Dory. Doidão fez diversos trabalhos de esculturas que remetiam às figuras de santos do 

catolicismo, como também as imagens do candomblé com seus santos e Orixás.  Segundo Pêpe 

(2013), o trabalho com esculturas por parte desses artistas, iniciou no meado da década de 1960 

e José sempre assinava as suas obras como Doidão ou Doidão Bahia. 
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Figura 26 -  Ateliê de José Cardoso Araújo (“Doidão Bahia”). 

Fonte: S. Pêpe, 2013;  Pesquisa de campo, 2019. 

 

 Doidão produzia esculturas de tamanho pequeno e outras de até dois metros de altura, 

como a que está enfeitando o museu do IPHAN no município de Cachoeira. O trabalho em 

madeira revela a criatividade deste artista que procurava retratar o cotidiano dos moradores com 

uma riqueza de detalhes que impressionam, conforme podemos ver na figura 27. 

Figura 27 - Escultura de 2 metros de altura de “Doidão Bahia”, exposta no IPHAN, em 

Cachoeira. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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4.4.7 Cinema e Vídeo 

 

Dandara (2019) considera que a maior prova de que o município de Cachoeira é uma 

cidade Criativa, está no fato de ter no seu território um curso superior em cinema que é ofertado 

pela UFRB, visto que poucos municípios brasileiros tem esse privilégio. Esse sentimento é 

percebido também por 47% dos pesquisados que consideram esses componentes com excelente 

e bom e se considerarmos como bom e médio, esse número sobe para 71%. Isto inclusive torna 

ainda mais interessante a vida cultural da cidade, já que são realizados durante todo o ano 

cursos, palestras e outras atividades acadêmicas relacionadas ao curso. 

 

Tabela 15 – Percepção dos moradores e visitantes sobre o cinema município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

O município possui dentre os seus atrativos o Museu do cinema, inaugurado em 17 de 

maio de 2014, durante a mostra competitiva de cinema XVI Festival Nacional Cinco Minutos. 

O Museu ganhou nome em homenagem ao ilustre cineasta Roque Araújo,  um dos 

coordenadores técnicos do Festival, o museu  está instalado na galeria do IPAC, na Rua 25 de 

junho, em Cachoeira. 

 

Figura 28 -  Museu do Cinema em Cachoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

 Inexistente 

% 

Péssimo Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

Moradores 9 4 4 34 37 10 2 

Visitantes 6 3 9 26 47 9 2 
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Um ícone na história recente do Cinema brasileiro, o filme “Café com Canela” tem sido 

exibido no Brasil e no exterior, fazendo parte da seleção oficial do International Film Festival 

Film Festival Rotterdam (Holanda). Além disso foi escolhido como o Melhor Filme, pelo 

jurados do 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2017, recebendo o Prêmio 

Petrobrás de cinema. Para a realização do projeto, a Rosza Filmes, conseguiu captar R$ 

999.526,00,  junto a ANCINE16, na formação do seu elenco, segundo Dandara, houve um 

cuidado para que fossem contemplados os moradores do município de  Cachoeira, que 

participaram e oficinas de teatro e recebiam R$ 50,00 de diária por conta das gravações.  

Figura 29 -  Foto promocional do filme “Café com Canela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Foto divulgação do filme “Café com Canela”, 2018. 

  

4.4.8   Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) 

 

Os autores Ribeiro, Bezerra e Queiroz (2017), chamam a atenção para o fato de que a 

FLICA, diferentemente de outros eventos da mesma natureza que ocorrem em várias partes do 

Brasil, não é uma atividade promovida por um órgão público municipal como a SECULT, que 

poderia inclusive ter entre os seus objetivos uma contrapartida na área de inclusão social. Porém 

trata-se de um evento organizado, desenvolvido por uma organização privada com fins 

                                                 
16 A captação dos recursos pela Rozsa filmes foi publicado no Diário Oficial da União assim descrito: Art. 2º 

Aprovar os projetos audiovisuais relacionados abaixo, para os quais as proponentes ficam autorizadas a captar 

recursos nos termos do art. 1º-A da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993. 12-0320 – Café com Canela Processo: 

01580.023585/2012-67.https://www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/deliberacoes-decisoes-ancine/delibera-o-n-

160-de-30-08-2012-publicada-no-di-rio-oficial 

https://www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/deliberacoes-decisoes-ancine/delibera-o-n-160-de-30-08-2012-publicada-no-di-rio-oficial
https://www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/deliberacoes-decisoes-ancine/delibera-o-n-160-de-30-08-2012-publicada-no-di-rio-oficial
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lucrativos, “lucrativos que usa o nome de Cachoeira, o incentivo municipal e patrocínio com 

uso da história da cidade, sem clareza de pagamento de taxas e nem de contrapartida pelo uso 

do espaço público” (RIBEIRO; BEZERRA; QUEIROZ, 2017, p. 35). 

Este estudo apontou também que, durante a FLICA há um aumento significativo de 

visitantes vindos de várias partes do mundo que fazem movimentar a economia local, 

beneficiando de maneira direta empreendimento como, hotéis, pousadas, bares e restaurantes. 

Em sua 8ª edição da FLICA ocorreu entre os dias 11 a 14 de outubro de 2018, foi 

estimado um público de 5.000 pessoas. Este público foi composto por crianças (Fliquinha), 

estudantes da Educação Básica e adultos, que participaram de debates literários, exposições, 

apresentações artísticas, e outras atividades, como a Feira de Economia Solidária. que 

aconteceu paralelamente e foi organizada pela comunidade quilombola do município.  

A percepção em relação a este tipo de atividade cultural no município, é considerada 

por 60% dos moradores respondentes com boa e excelente, enquanto que para os visitantes a 

mesma é considerada entre boa e média para 55%.   

 

Tabela 16 – Percepção dos moradores e visitantes sobre a feira de livros. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moradores Visitantes 

Inexistente % 

  

Péssimo % 

 

Ruim % 

 

Médio % 

 

Bom % 

 

Excelente % 

 

Sem resposta % 

 

2 

 

5 

 

7 

 

25 

 

46 

 

14 

 

1 

11 

 

6 

 

9 

 

25 

 

30 

 

17 

 

2 
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 4.4.9 Audio Visual 
 

As rádios são um capítulo a parte em Cachoeira. Até o ano de 2019, o município dispõe 

de uma rádio FM, a Paraguassu Fm, duas rádios web, “Cachoeira quer saber” e a Olha a 

Pititinga web, além de 03 rádios postes que estão espalhads por todo o Município. Os locutores 

e apresentadores dos programaas de rádio no município chegam a 12, quando somados as três 

rádios principais com os das rádios poostes, número que difere do mapeamento da FIRJAN 

(2018).  

 

Tabela 17 – Percepção dos moradores sobre as rádios no município de Cachoeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018).          

 

A Rádio FM Paraguassu fica localizada na Rua Ana Nery no número 48, está em 

funcionamento em Cachoeira há 15 anos. Tem no seu quadro de funcionários 03 locutores e 3 

profissionais na administração e suporte. 

 

Figura 30 -    Fachada e Estúdio da Rádio Paraguassu FM. 

 

    Fonte: Trabalho de campo, 2019.     

             

Por seu turno, a Rádio web “Olha a Pititinga”, localizada na Rua comendador Assis nº 

20, está há 4 anos no mercado, tem em seu quadro 6 funcionários, sendo 5 locutores e um agente 

Inexistente 

% 

Péssimo 

% 

Ruim 

% 

Médio 

% 

Bom 

% 

Excelente 

% 

Sem 

resposta 

% 

7 7 7 31 39 8 1 
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administrativo. A rádio tem grande audiência no Município, muito por conta da maneira jovem 

e dinâmica de seus apresentadores. Suas parcerias envolvem 03 empresas de provedoras de 

Intenet, além da 04 rádios postes. 

Figura 31 -  Estúdio Rádio web “Olha a Pititinga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Pesquisa de Campo, 2019. 

 

   A Rádio web “Cachoeira precisa saber”, constitui-se outro veículo de comunicação 

em Cachoeira, sendo de propriedade do senhor Luís Cláudi oGomes, que é também o locutor e 

apresentador dos programas, esse veículo procura trazer as notícias do dia a dia do município, 

de maneira diferente e atrativa. 

Figura 32 -  Estúdio da Rádioweb, “Cachoeira precisa saber”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fonte:Pesquisa de Campo 2019. 
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4.5 O POTENCIAL DA  ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA NA 

VISÃO DOS CACHOERANOS, VISITANTES , ATORES E GESTORES 

 

 A Economia Ciativa é realidade na vida de muitos cachoeiranos, os quais  sustentam 

suas famílias ou seus empreendimentos usando a criatividade como insumo principal para a a 

elaboração, produção de bens tangíveis e intangíveis que são comercializados localmente e 

outros cantos do planeta. 

 Para Quitéria (2019), a EC é uma realidade com grande potencial na economia local. 

Amado (2019), por sua vez, afirma que  sem sombras de dúvidas, o potencial do município é  a 

prova disso. Esse seria o motivo de artistas de outras cidades virem para Cachoeira expor e 

vender seus trabalhos. Tais depoimentos confirmam o pensamento de Florida (2001) ao afirmar 

que, uma cidade criativa atrai atores criativos. 

 Segundo Bastos (2019, p.1) “ Cachoeira já nasceu pronta para o turismo e para tudo que 

se relaciona com a cultura.” Em sua perspectiva, o que o município precisa é  

 

da união de toda a classe artistica, e empresarial, juntamente com o poder público, 

para traçar estratégias de fomentar de forma mais organizada e assertiva as 

oportunidades que possam aparecer, para desenvolver o município 

socioeconômicamente e colocá-lo, como um dos principais destinos turísticos do 

Brasil.(BASTOS, 2019, p.1). 

 

 Para os 40% dos entrevistados a Economia Criativa, pode sim contribuir para o 

desenvolvimento individual, enquanto 30% discordam que o mesmo ocorra para o 

desenvolvimento coletivo. Porém de acordo com o levantamento de campo, existem vários 

empreendimentos criativos coletivos espalhados no município, que contrapõem essa afirmação, 

que pode ser resultado da falta de divulgação de empreendimentos como os grupos musicais, 

os grupos de dança, os grupos de artesanato e os grupos de teatro, conforme demonstrado no 

levantamento realizado por este estudo. 

Como já demonstrado anteriromente nesse estudo, a riqueza cultural do município, a 

criatividade dos cachoeiranos e todo acervo patrimonial e cultural que nele existe, propicia um 

ambiente para que a EC seja confirmada como uma realidade mais que presente na vida 

cotidiana de todos os seus habitantes e visitantes. 
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Fonte: Pesquisa de Campo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18 - Potencial da economia criativa para o desenvolvimento individual e coletivo. 

 Desenvolvimento 

individual 

Desenvolvimento coletivo 

Concordo totalmente 

  

Concordo parcialmente 

 

Discordo totalmente 

 

Discordo parcialmente 

 

Indiferente 

 

Nenhuma das 

alternativas 

21 

 

19 

 

18 

 

21 

 

18 

 

3 

 

 

12 

 

15 

 

30 

 

19 

 

20 

 

3 

 

- 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo se propôs a responder como se configura a EC no Município de Cachoeira. 

Por meio da investigação, verificou-se que ela está bem representada nos três níveis da 

classificação dos setores das Indústrias Criativas proposta pela extinta Secretaria de Economia 

Criativa. 

Destacam-se as atividades relacionadas ao setor da Cultura, onde as expressões culturais 

são bem representadas pelo artesanato, que tem nos seus escultores de madeira e sua 

criatividade para fabricar suas obras de arte que são expostas em vários lugares do Brasil e em 

outros países, os festejos da Festa da Boa Morte, Festa D’Ajuda e São João, como importantes 

empreendimentos na atração de turistas de várias regiões do planeta.      

 Constatou-se através dos resultados obtidos por ocasião da aplicação dos questionários, 

entrevistas e mapeamento que a economia Criativa em Cachoeira, configura-se pela presença 

de estabelecimento e atores criativos, nas três esferas de classificação da cadeia produtiva das 

IC: Núcleo, Atividades Relacionadas e Apoio, sendo o item Cultura, a sua principal força.  

Entende-se que isso se dá, por conta da força das suas manifestações populares, história, 

Patrimônios material e imaterial, seu artesanato, música e danças que a credenciam para se 

tornar num futuro próximo, um dos municípios integrantes da Rede de Cidades Criativas da 

Unesco, ato que elevaria Cachoeira ao patamar de grandes centros ao redor do mundo, 

reforçando assim sua inclinação cultural.  

A criatividade  no município é bem representada nas expressões culturais, parte 

integrante e ativa do dia-a-dia dos moradores de Cachoeira, seja nas escolas de dança, nos vários 

estilos musicais (seja com o Reggae, o samba; a MPB; nas músicas clássicas das Filarmônicas, 

Orquestras, Cameratas; dos Corais; grupos musicais; os eventos e da música eletrônicas na 

Cabana do Doidão), no   teatro, cinema, nos quilombos com suas manifestações e feiras, nos 

cultos afro-brasileiros e todas as suas formas, além da gastronomia com pratos típicos da região 

como maniçoba, e o Licor de Cachoeira que é conhecido dentro e fora do Estado da Bahia, 

produzido de forma artesanal, numa tradição que passa de geração a geração há mais de cem 

anos, que juntos fazem deste município um lugar extremamente atrativo.         

Essa Criatividade no município é confirmada por relatos de moradores, visitantes e 

especialistas da área que corroboram a vocação que Cachoeira tem para estimular uma 

atmosfera propícia para a produção de produtos e bens da Economia Criativa. Além disso é 

possível a conexão entre vários agentes culturais de áreas diferente como cinema, teatro, 
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música, artesanato, dança e tecnologia que são favorecidos pela concentração desses setores em 

um município com menos de 35.000 habitantes. 

Outro destaque no município são os serviços culturais que fazem parte do dia a dia dos 

habitantes, seja com as aulas de músicas gratuitas nas sedes das filarmônicas, com o Reggae e 

as músicas eletrônicas nos fins de semana, nas aulas dos grupos de capoeira, nos grupos de 

dança afro-brasileira, nas atividades do Teatro Cachoeirano, com o seu grupo de teatro e os 

espetáculos que são exibidas durante todo o ano. Além desses atrativos o município dispõe 

também de um Patrimônio Histórico reconhecido e tombado por órgãos de várias esferas de 

governo e que tornam a cidade de Cachoeira em um museu a céu aberto.  

Vale ressaltar que após vários anos de “esquecimento” da gestão pública local essa área 

está retomando a sua importância no cenário municipal através de um Edital que irá escolher 

31 projetos que serão patrocinados por meio de recursos do município, projetando-se assim um 

horizonte de expectativas para moradores e artistas locais que sonham com o tempo em que a 

cidade era tomada por ônibus de turismo com seus passageiros ávidos por conhecer os encantos 

do município. 

O estudo também objetivou mapear os setores criativos existentes no município, o que 

foi realizado através de pesquisa de campo e da consulta aos dois últimos trabalhos de 

mapeamento das Indústrias Criativas elaborados e divulgados pela FIRJAN, relativos aos anos 

de 2016 e 2018, que proporcionou um parâmetro dos profissionais da área criativa do 

município. O trabalho de campo complementou estes dados, contemplando os atores criativos 

que não são contabilizados pelos mapeamentos da FIRJAN. 

Ao identificar os atores e empreendimentos criativos, conseguiu-se por meio do 

mapeamento e das entrevistas, o acesso a artesãos, músicos, produtora de cinema e áudio visual, 

gestores de TI, gestores culturais, museólogos escritora e diretora de peças teatrais, 

empresários, historiadores e gestores municipais que proporcionaram um vislumbre da atual 

situação desses empreendimentos, o papel de cada um deles nesse processo, bem como uma 

visão geral do quadro dos setores criativos no município de Cachoeira. Onde constatou-se que 

o Município tem um grande potencial para se desenvolver, mas que precisa de projetos a curto, 

médio e longo prazo. 

Objetivou-se também, saber qual a percepção dos moradores, atores e gestores e 

visitantes sobre o potencial da economia Criativa no município, chegou-se ao resultado através 

da aplicação de questionário e entrevistas os quais demonstraram que Cachoeira tem muito a 

crescer e se desenvolver através do fomento aos setores relacionados a Economia Criativa, que 
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pode ser utilizada como estratégia para desenvolvimento socioeconômico gerando de trabalho/ 

emprego e renda e principalmente  como meios de sobrevivência de muitos dos seus moradores. 

Ao levantar as contribuições das atividades associadas aos setores criativos, concluiu-

se que esses setores já geram recursos financeiros que circulam na economia local, através de 

impostos, taxas, aluguel de imóveis, compra de insumos para as atividades diárias, captação de 

recursos para as áreas ligadas a cultura, contratação de mão de obra fixa e temporária que ocorre 

principalmente devido aos festejos religiosos e nos festejos juninos. 

Em relação ao turismo, apesar de ter perdido muito da sua força durante os anos, ainda 

por conta das festas que ocorrem em Cachoeira, os benefícios vão desde a lotação dos hotéis, 

pousadas, hostels, ao aluguel de casas, quartos, gerando renda para os empresários do setor, 

como também para moradores que disponibilizam seus imóveis ou parte deles para hospedarem 

os visitantes que lotam o município nestes períodos.  

Percebe-se também nesta época um aumento considerável nas vendas do comércio local 

como um todo, sendo beneficiados muitos empreendimentos que usufruem destes períodos para 

aumentarem os seus faturamentos principalmente nos festejos juninos. Nesta lista estão inclusos 

os restaurantes, bares, salões de beleza, barbearias e os comerciantes das feriras livres.                     

 Levantou-se também que a atual gestão da Secretaria da Cultura e Turismo, tem n os 

últimos 2 (dois) anos realizado eventos para fazer com que o município desperte para a sua 

vocação que é o turismo cultural. Para tanto tem promovido ações nesta direção, porém com 

limitações de mão de obra e equipamentos. Algo que terá que ser revisto por conta da 

implementação do PRODETUR +, que poderá ser mais um incentivo ao turismo e 

consequentemente ao comércio.   

Como um novo paradigma econômico, a Economia Criativa (caracterizada pela criação, 

produção, distribuição e consumo de bens tangíveis e intangíveis dos setores das Indústrias 

Criativas), surge em um cenário pós-industrial, onde as barreiras comerciais ficaram mais 

complacentes e até mesmo inexistentes, como uma nova forma de comercializar os produtos 

que têm na criatividade, inovação e na proteção do direito da propriedade intelectual, suas 

principais características. 

Outro papel importante da Economia Criativa diz respeito aos impactos diretos e 

indiretos que ela provoca, pois, além de movimentar os setores das Indústrias Criativas os seus 

produtos e serviços atingem outros setores, criando assim uma cadeia de atividades econômicas 

que interagem e estimulam uma série de transformações nos âmbitos econômicos, sociais, 

políticos e educacionais, impactando as vidas de todos os atores envolvidos de maneira direta 

ou indireta, bem como dos habitantes e visitantes das regiões onde ela atua. 
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No Brasil a Economia Criativa começa a despertar o interesse de gestores de municípios 

que possuem características que os aproximam das chamadas Cidades Criativas que são assim 

classificadas pela UNESCO. Isto devido aos aspectos culturais, históricos, tecnológicos que as 

cidades consideradas “criativas” apresentam, além dos fatores socioculturais, além de uma 

tendência em atrair e reter atores criativos de acordo com Florida.  

No que se refere ao desenvolvimento socioeconômico, constatou-se por meio dos 

instrumentos aplicados no estudo que os empreendimentos criativos não só auxiliam no 

desenvolvimento do município, como também é uma fonte diária de sustento e manutenção 

direta e indireta. Indireta devido ao fato de que muitos desses profissionais criativos do 

município, tem dificuldades de se manterem apenas com a sua criatividade, relegando-a a um 

segundo plano e recorrendo a outras atividades econômicas para o sustento de suas famílias, 

aproveitando-se dos eventos como as feiras e festas que acontecem, para retomarem essas 

atividades e complementarem os seus ganhos. 

Outro dado levantado em relação ao impacto da Economia Criativa na economia do 

município, diz respeito a importância dos recursos recebidos da área cultural por meio dos 

repasses do Governo Federal, para a manutenção do Patrimônio Histórico existente no 

município. Esses valores impactam de forma direta a economia local, pois ativam a cadeia 

produtiva na área da Construção Civil por demandar mão de obra local. Outros recursos que 

também movimentam a economia local, são aqueles captados por empreendimentos criativos 

através de projetos, que recebem verbas de órgãos responsáveis pela cultura no Estado da Bahia 

e do MinC, valores que chegam muito próximos da Receita anual que o município arrecada 

com os imposto, taxas e outras fontes locais. 

Constatou-se também a insatisfação dos entrevistados com a participação dos gestores 

(prefeitos), que durante vários mandatos deixaram de fomentar ou realizaram de forma 

incipiente atividades relacionadas aos setores criativos do município. Como resultado dessas 

gestões, Cachoeira tem deixado de atrair turistas em meses onde não acontecem os festejos mais 

fortes no município como a Festa da Boa Morte, a Festa d’Ajuda, e o São João. Faz-se justiça, 

entretanto vale ressaltar o trabalho do atual secretário da pasta e sua equipe, que não tem 

olvidado esforços para fomentar e apoiar novos empreendimentos culturais e turísticos no 

município. 

Outro gargalo apontado pelos entrevistados refere-se a gestão de pontos turísticos como 

Igrejas, monumentos e prédios históricos sob a responsabilidades de organizações civis que não 

funcionam em finais de semana e feriado, fazendo com que empresas que trabalham com o 
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turismo não tenham interesse em ter Cachoeira como uma opção forte para “vender’ o 

município para os seus cliente, conforme relatou um dos entrevistados 

 Os festejos juninos é um capítulo à parte, já que é o único evento que é 100% 

organizado pela prefeitura, enquanto os outros eventos recebem apoio em forma indireta como 

a liberação de ruas e taxas, para acontecerem, mas sem a coordenação direta dos órgãos locais.  

Vale também destacar um outro reflexo dessa forma de gestão descomprometida com a gestão 

cultural, que foi o desaparecimento de vários movimentos culturais, que deixaram de existir por 

falta de incentivos da gestão local.  

Existe, porém, uma movimentação recente em direção área de atuação da Economia 

Criativa, embora embrionária e um pouco tardia, mas bem-vinda. Isto por conta de dois eventos 

recentes, sob a batuta da SECULT. O primeiro diz respeito as obras de requalificação do Porto 

de Cachoeira por conta do PRODETUR+, que será um dos destinos para o Turismo Náutico na 

Região da Bahia de Todos os Santos e o 2º foi o lançamento do 1º Edital para seleção de projetos 

na área da cultura do município que comtemplará cerca de 31 projetos, algo considerado de 

grande importância para os artistas cachoeiranos, além da população como um todo, que 

consideram um marco importante para o ressurgimento de Cachoeira como um dos principais 

destinos turísticos do Brasil. 

Ao finalizar este trabalho de mestrado, deve-se salientar que a natureza dinâmica da 

temática pesquisada, aponta para a importância de se continuar investigando os diversos fatores 

que podem levar ao desenvolvimento socioeconômico de Cachoeira, como também o 

fortalecimento dos empreendimentos e atores criativos existentes no município, demonstrando 

aos gestores locais a importância de se olhar para o mesmo, como uma oportunidade de geração 

de emprego e renda para a população. Além disso faz-se necessário o acompanhamento dos 

projetos que estão sendo implementados na área da cultura e turismo no ano corrente, para que 

os mesmos tragam na sua esteira dias melhores para todos os cachoeiranos.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (I) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA    

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente, confirmo minha participação no projeto de Pesquisa sobre a Cidades 

Criativas: uma análise sobre as possíveis contribuições da economia criativa para o 

desenvolvimento do município de cachoeira. Objetiva-se com a pesquisa compreender como 

se configura o campo da Economia Criativa no Município de Cachoeira, entendendo qual os 

limites e possibilidades para o desenvolvimento local. Nesse sentido, a pesquisador elaborará 

questões as quais serão respondidas por gestores, população local, visitantes, além de 

profissionais ligados aos setores que representam a Economia criativa no Município, conforme 

a necessidade da investigação, considerando a natureza da mesma. 

A investigação será realizada durante os anos de 2018/2019, entre os meses de 

setembro e outubro de 2018 e fevereiro a abril de 2019. A coleta de dados será feita através de 

entrevista que levará, em média, o tempo de 50 minutos. Não há riscos, inconvenientes, nem 

vantagens pessoais previsíveis associadas à investigação pretendida. Minha participação tem 

caráter voluntário e gratuito. Ainda assim, a qualquer momento, posso desistir de participar 

sem qualquer prejuízo pessoal. 

Os dados serão guardados num lugar seguro e não serei identificado. O resultado 

do trabalho estará à disposição do município para conhecimento dos participantes e da 

comunidade em geral. Após conclusão da pesquisa as entrevistas serão destruídas. 

Em caso de dúvida, poderei entrar em contato com o Núcleo de Pós-graduação da 
Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração através de sua Coordenação, à 

professora Drª profª Ariádne Scalfoni Rigo, orientadora da pesquisadora e o próprio 

pesquisador André Luis Marocci Rivas. 

 

Cachoeira______________ , _____ de_____________ de _____. 

 

Nome do Participante:  

______________________________________________________ 

Assinatura do participante: 

______________________________________________________ 

Nome da testemunha:  

______________________________________________________ 

Assinatura da testemunha: 

______________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (II) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA    

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente, confirmo minha participação no projeto de Pesquisa sobre a 

Cidades Criativas: uma análise sobre as possíveis contribuições da economia 

criativa para o desenvolvimento do município de cachoeira. Objetiva-se com a 

pesquisa compreender como se configura o campo da Economia Criativa no Município 

de Cachoeira, entendendo qual os limites e possibilidades para o desenvolvimento local. 

Nesse sentido, a pesquisador elaborará questões as quais serão respondidas por gestores, 

população local, visitantes, além de profissionais ligados aos setores que representam a 

Economia criativa no Município, conforme a necessidade da investigação, considerando 

a natureza da mesma. 

A investigação será realizada durante os anos de 2018/2019, entre os meses 

de setembro e outubro de 2018 e fevereiro a abril de 2019. A coleta de dados será feita 

através de resposta a formulário que levará, em média, o tempo de 20 minutos. Não há 

riscos, inconvenientes, nem vantagens pessoais previsíveis associadas à investigação 

pretendida. Minha participação tem caráter voluntário e gratuito. Ainda assim, a qualquer 

momento, posso desistir de participar sem qualquer prejuízo pessoal. 

Os dados serão guardados num lugar seguro e não serei identificado. O 

resultado do trabalho estará à disposição do município para conhecimento dos 

participantes e da comunidade em geral. Após conclusão da pesquisa os formulários 

serão destruídos. 

Em caso de dúvida, poderei entrar em contato com o Núcleo de Pós-

graduação da Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração através de sua 

Coordenação, à professora Drª profª Ariádne Scalfoni Rigo, orientadora da pesquisadora 

e o próprio pesquisador André Luis Marocci Rivas. 

 

Cachoeira______________ , _____ de_____________ de _____. 

 

Nome do Participante:  

______________________________________________________ 

Assinatura do participante: 

______________________________________________________ 

Nome da testemunha:  

______________________________________________________ 

Assinatura da testemunha: 

______________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Qual é a sua ocupação principal? 

 

2. Qual a sua área de atuação e quanto tempo você atua na área? 

 

3. Você se identifica com Cachoeira? Se sim, porquê? 

 

4. Cachoeira propicia o exercício da criatividade como forma de gerar 

desenvolvimento, emprego/trabalho e renda aos seus habitantes? Se sim, como 

você consegue perceber essa situação? 

 

5. Os Setores Criativos são bem conhecidos pelos gestores e estes fomentam a 

prática de encontros para fortalecê-los? Se sim, quais as ações que você já teve o 

privilégio de participar? 

 

6. Você acredita que em Cachoeira a economia criativa tem o poder de transformar, 

de mudar, de dividir, de repartir e de incluir. 

 

7. Cachoeira estimula os talentos, a diversidade e dá condições para que se agregue 

valor econômico e se dê vazão à geração de negócios a partir disso? Se sim, como 

você percebe? 

 

8. Em Cachoeira é possível conectar os atores sociais como governo, 

empreendedores, escolas, universidades, artistas e empresários para promover 

benefícios para todos? 

 

9. Cachoeira possui tecnologia que permite que pessoas físicas ou jurídicas se 

conectem com o resto do mundo? 

 

10. Cachoeira é uma cidade criativa? 
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO  PARA MAPEAMENTO 

 

NOME EMPREENDIMENTO/PROFISSIONAL 

 

ENDEREÇO 

 

 

TEMPO DE TRABALHO NESSA ATIVIDADE 

 

QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

NÚMERO DE EMPREGADOS 

  

REMUNERAÇÃO 

(     ) De 1 a 2 salários      (     ) De 3 a 4 salários   (   ) de 5 a 6 salários 

(     ) De 7 salários em diante 

PARCERIAS/FORNECEDORES/ PRESTADORES DE SERVIÇO 

 

 

 

 

 

IMPOSTOS/TAXAS 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 
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