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RESUMO 

Partindo-se da concepção de que comida é cultura quando produzida e quando consumida 
(MONTANARI, 2008), de que o corebusiness das indústrias criativas reside na oferta de 
produtos e serviços associados a um valor cultural (CAVES, 2000), e diante da crescente 
importância da gastronomia na Indústria Criativa brasileira (FIRJAN, 2016), o ponto de partida 
da presente pesquisa consistiu no intento de analisar a gastronomia sob a lente teórica das 
indústrias criativas. Por essa lente, constataram-se dualidades nos aspectos teóricos e da práxis 
referentes a essas indústrias. A própria criatividade, que constitui o recurso-chave das indústrias 
criativas, apresenta duas dimensões: uma objetiva/instrumental/racional e outra 
subjetiva/estética (LEAL, 2007); há também uma dualidade intrínseca às indústrias criativas: a 
tensão existente entre a instância comercial/instrumental/racional e a instância estética/artística 
(BENDASSOLLI et al., 2009). Delineou-se então a presente pesquisa qualitativa, balizada pelo 
paradigma progressista e pela perspectiva pós-modernista, com finalidade exploratória e 
descritiva, e que teve como objetivo geral analisar como se configuram as características e 
dualidades da indústria criativa na percepção de profissionais da indústria criativa 
gastronômica. A estratégia adotada foi o estudo de caso; os dados primários foram coletados 
por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com oito profissionais do segmento 
gastronômico artesanal. Os dados coletados foram tratados por meio da técnica de análise de 
conteúdo e operacionalizados no software ATLAS.ti. Os resultados indicam que as 
características das indústrias criativas são percebidas pelos profissionais da indústria criativa 
gastronômica de forma predominantemente associada a aspectos e elementos de ordem 
subjetiva/estética e às abordagens organizacionais pós-burocráticas. Os resultados apontam 
ainda que as principais dualidades percebidas e vivenciadas pelos profissionais são as que 
envolvem tensões entre o local e o global, entre a autenticidade e o sucesso, entre a instância 
comercial e a instância estética/artística, e entre o genuíno e a imitação.  

 

Palavras-chave: Indústria criativa; Gastronomia; Características; Dualidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Based on the conception that food is culture when produced and consumed (MONTANARI, 
2008), that the core business of the creative industries resides in the offer of products and 
services associated with a cultural value (CAVES, 2000), and considering the growing 
importance of gastronomy in the Brazilian Creative Industry (FIRJAN, 2016), the starting point 
of this research consisted in the attempt to analyze gastronomy under the theoretical lens of the 
creative industries. Under this lens, was noticed dualities in the theoretical and practical aspects 
related to these industries. The very creativity which is the key feature of the creative industries, 
has two dimensions: an objective/instrumental/rational and other subjective/aesthetic (LEAL, 
2007); there is also a duality intrinsic to the creative industries: the tension between the 
commercial/instrumental/rational instance and the aesthetic/artistic instance (BENDASSOLLI 
et al., 2009). The present qualitative research, outlined by the progressive paradigm and the 
postmodernist perspective, was outlined with an exploratory and descriptive purpose, and its 
general objective was to analyze how are configured the characteristics and dualities of the 
creative industry in the perception of professionals of the gastronomic creative industry. The 
strategy adopted was the case study; the primary data were collected through semistructured 
interviews with eight professionals from the artisanal gastronomic segment. The data collected 
are treated through the content analysis and operationalized in the software ATLAS.ti. The 
results indicate that the characteristics of the creative industries are perceived by the 
professionals of the gastronomic creative industry in a view predominantly associated with 
aspects and elements of subjective/aesthetic order and to the post-bureaucratic organizational 
aproaches. The results also indicate that the main dualities perceived and experienced by 
professionals are those that involve tensions between the local and the global, between 
authenticity and success, between commercial instance and the aesthetic/artistic instance, and 
between genuine and imitation.  
 
Keywords: Creative industry; Gastronomy; Characteristics; Dualities.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta introdução compreende seis subseções que apresentam: a delimitação e 

contextualização do tema; a questão de pesquisa que norteia o presente estudo; o objetivo geral 

e os objetivos específicos traçados para a pesquisa; a justificativa da pesquisa; a síntese dos 

aspectos metodológicos que balizam o estudo e a estruturação da presente dissertação. 

 

1.1 Contextualização e delimitação do tema 

O aporte que a criatividade gera em termos econômicos, sociais e culturais não é 

novidade, tendo a mesma sido retratada na literatura econômica desde as primeiras décadas do 

século XX. Contudo, passadas algumas décadas das ideias schumpeterianas, a natureza e a 

extensão da relação existente entre a criatividade e a economia passaram a criar valores e 

riquezas extraordinários, e a criatividade passou a ser reconhecida cada vez mais como um 

recurso diferencial e imprescindível (HOWKINS, 2013; REIS, 2012). 

A importância da criatividade decorre da crescente necessidade de mudança e 

originalidade nos processos produtivos organizacionais (HOWKINS, 2013; LEAL, 2007), isto 

porque os desafios vinculados à competitividade e à globalização acarretam uma nova 

concorrência na qual a inovação depende da criatividade para a obtenção de produtos e serviços 

inovadores (JEFFCUTT, 2009). 

É nesse cenário que vários países, reconhecendo o valor e o dinamismo do trabalho 

criativo na economia, passam a adotar as indústrias criativas como um campo de ação política 

relacionado ao desenvolvimento de cidades, regiões e de países, e como característica desejável 

para a vitalidade da sociedade do conhecimento (JEFFCUTT, 2009).  

Esse novo contexto produtivo onde o elemento central é a criatividade se faz presente, 

notadamente, no campo da gastronomia. A gastronomia, entendida como a arte de cozinhar, é 

uma das profissões que mais ganhou status e espaço nos últimos anos (MIRSHAWKA, 2016). 

No Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil acerca do triênio 2013-2015, realizado pela 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro-FIRJAN (2016), a gastronomia figura, 

ao lado do folclore e do artesanato, no segmento das Expressões Culturais, o qual, juntamente 

com Patrimônio e Artes, Música, e Artes Cênicas, constituem o setor da Cultura. Este setor, em 

conjunto com os setores de Consumo, Mídias e Tecnologias, compõem o núcleo da Indústria 

Criativa do Brasil, conforme se vê na Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Núcleo da Indústria Criativa do Brasil 

 
     Fonte: Adaptado de FIRJAN (2016). 

 

No aludido Mapeamento, a gastronomia foi destacada como área de interesse cada vez 

mais consolidada em nossa sociedade, e como expressão cultural de grande importância para a 

economia criativa brasileira, tendo sido responsável por significativos aumentos de empregos 

formais no país no triênio analisado (FIRJAN, 2016). Diante dessa expressividade que a 

gastronomia vem adquirindo na cadeia da Indústria Criativa brasileira, o ponto de partida da 

presente pesquisa consistiu no intento de analisar a gastronomia sob a lente teórica das 

indústrias criativas.  

O liame existente entre as duas temáticas – gastronomia e indústrias criativas - e o 

intento de estudá-las em associação, se originou e se expandiu enquanto projeto de pesquisa a 

partir de algumas reflexões, as quais serão expostas a seguir, e que ocorreram à pesquisadora 

paulatina e sequencialmente. Esse processo não poderia ter se dado de forma diferente, dado 

que toda pesquisa qualitativa se origina e se desenvolve a partir de um processo emergente, ou 

seja, o plano inicial de uma pesquisa qualitativa não é e nem deve ser rigorosamente prescrito 

(CRESWELL, 2010). Ademais, a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não 

se origina de uma proposta rigidamente estruturada, ao contrário, permite que a imaginação e a 

criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques a partir 

das reflexões emergentes (GODOY, 1995).  

A primeira percepção que se teve ao relacionar gastronomia e indústrias criativas foi a 

reflexão de que seu enquadramento como Expressão Cultural no citado Mapeamento da 
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FIRJAN (2016) se legitima, prima facie, diante da concepção de que comida é cultura. Neste 

tocante, Montanari (2008) elucida que comida é cultura quando produzida e quando consumida, 

porque é resultado e representação de processos culturais que preveem a transformação e 

reinterpretação da natureza, e porque em todas as sociedades o sistema alimentar ultrapassa a 

dimensão da necessidade nutricional, organizando-se como um código linguístico portador de 

valores acessórios.  

Montanari (2008) justifica o caráter cultural da produção e do consumo alimentar 

apontando que o homem, na condição de onívoro que pode de tudo comer, não come qualquer 

coisa; ao contrário, escolhe a própria comida por meio de critérios econômicos, nutricionais e 

sobretudo preferências individuais e coletivas ligadas a gostos, significados e valores 

simbólicos cada vez mais diversificados, de forma que a produção e o consumo alimentar 

tornam-se um tipo de transferência tecnológica aplicada à alta gastronomia e ao mundo do 

prazer.  

Ainda em relação ao citado enquadramento da gastronomia no segmento das Expressões 

Culturais e no Setor da Cultura, no âmbito da Indústrias Criativa brasileira, refletiu-se que ele 

também se legitima em face da definição dada pela Convenção sobre a Proteção e Promoção 

da Diversidade das Expressões Culturais (UNESCO, 2006) às expressões culturais. No aludido 

documento, estas são concebidas como expressões que resultam da criatividade de indivíduos, 

grupos e sociedades e que possuem conteúdo cultural - o qual, por sua vez, refere-se ao caráter 

simbólico, dimensão artística e valores culturais que expressam ou têm por origem identidades 

culturais. 

Simultaneamente a essas reflexões iniciais, iniciou-se uma revisão da literatura sobre as 

indústrias criativas. Percebeu-se inicialmente que a concepção de comida como cultura 

(MONTANARI, 2008) e o enquadramento da gastronomia nas indústrias criativas enquanto 

expressão cultural/cultura (FIRJAN, 2016) em muito se aproximam do conceito basilar de 

indústria criativa oriundo de Caves (2000). Segundo o autor, as indústrias criativas são aquelas 

cujo core reside na oferta de produtos e serviços associados a um valor cultural, artístico ou de 

entretenimento, e cuja experiência só acontece no próprio ato de consumo – destarte seus 

produtos serem denominados de bens de experiência (CAVES, 2000).  

Prosseguindo e aprofundando a revisão da literatura científica acerca das indústrias 

criativas, foram constatadas dualidades nos aspectos teóricos e de práxis referentes a essas 

indústrias. A própria criatividade, que constitui o recurso-chave das indústrias criativas, o que 

é inconteste pela própria terminologia atribuída a tais indústrias, apresenta duas dimensões: 

uma objetiva/instrumental/racional e outra subjetiva/estética (LEAL, 2007).   
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Ademais, a literatura aponta uma dualidade basilar no âmbito das indústrias criativas, 

que permeia o seu core e toda a sua dinâmica: a tensão existente entre a instância 

comercial/instrumental/racional e a instância estética/artística (BENDASSOLLI et al., 2009). 

Adorno (1991) já havia constatado a ocorrência dessa tensão na análise acerca do conflito 

perene entre as atividades do artista e dos que o controlam, no âmbito das indústrias culturais, 

indústrias que, consoante se verá neste estudo, são homólogas às indústrias criativas.  

Kirschbaum et al. (2009) também sustentam a ocorrência de dualidades na práxis das 

indústrias criativas, afirmando que é notório o fato de estas indústrias envolverem múltiplas 

tensões ou conflitos que precisam ser equilibrados pela gestão das mesmas, tais como: genuíno 

x imitação, tradicional x moderno, global x local, arte x consumo, autenticidade x sucesso, 

novidade x familiaridade.  

A reflexão em torno dessas características e dualidades concernentes às indústrias 

criativas levou à motivação de estudar este fenômeno de uma forma dialética, no âmbito de 

uma pesquisa qualitativa, a qual, conforme elucida Rey (2005, p. 88), é um processo que deve 

começar com uma incerteza e com o desafio, e não com o objetivo de verificar uma certeza 

definida a priori. Neste ponto, Kirschbaum et al. (2009) apontam que as indústrias criativas 

constituem um campo privilegiado para a análise de processos dialéticos nas organizações. 

Refletiu-se, em seguida, que as dualidades inerentes às indústrias criativas podem estar 

intrinsecamente ligadas ao contexto pós-moderno em que as mesmas se encontram; tal reflexão 

resultou na adoção da perspectiva pós-modernista para a condução da pesquisa. Sob esta 

perspectiva, que se funda em um paradigma progressista, a pesquisa tem o propósito de 

problematizar as narrativas e evidências levantadas (GRAY, 2012).  

Nos estudos organizacionais, as abordagens pós-modernas surgiram notadamente na 

década de 1970, como vertentes de resistência à predominância da ortodoxia funcionalista e 

positivista, diante da crise e contradição presentes na área organizacional e da necessidade de 

novas abordagens teóricas e novas possibilidades de reflexão e análise para os estudos 

organizacionais (BURRELL; MORGAN, 1979; VIEIRA; CALDAS, 2006).  

Sob esta perspectiva, as grandes narrativas de teoria e história são substituídas por 

narrativas locais disjuntas, fragmentadas, mas potencialmente articuladas, abrindo-se espaço 

para a celebração de múltiplas perspectivas, posições e estruturações (ALVESSON; DEETZ, 

1998). Neste contexto, o fim das grandes narrativas e a pluralização das esferas de vida exigem 

uma nova sensibilidade para o estudo empírico das questões; as narrativas tornam-se limitadas 

em termos locais, temporais e situacionais, daí a relevância da pesquisa qualitativa, que é 

altamente contextual (FLICK, 2009; GRAY, 2012).  
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Assim, decidiu-se estudar o fenômeno em questão – as características e dualidades das 

indústrias criativas – por meio da análise da percepção dos profissionais criativos que trabalham 

nessas indústrias – no caso em tela, na indústria criativa gastronômica. Esta escolha de análise 

a partir do olhar dos sujeitos envolvidos no fenômeno é legítima na perspectiva pós-moderna, 

pois a despeito de diluir os sujeitos e as narrativas, esta perspectiva os coloca no centro das 

coisas: a esfera pessoal torna-se política, sendo legítimo que os sujeitos tenham autoridade para 

se autoafirmarem, se autoreconhecerem e para falar de si mesmos (ALVESSON; DEETZ, 

1998).  

Ademais, nesta perspectiva, considera-se que não há conhecimento neutro, 

desinteressado, tornando-se válido utilizar e produzir conhecimento a partir da autorreferência 

dos sujeitos, não sendo a subjetividade um problema para a objetividade, no contexto das 

pesquisas científicas; ao contrário, as subjetividades do pesquisador e daqueles que estão sendo 

estudados tornam-se parte do processo de pesquisa (FLICK, 2009).  

Alvesson e Deetz (1998) sustentam que é importante esforçar-se para compreender essas 

novas abordagens, não por serem teorias novas e diferentes, mas porque proporcionam 

caminhos únicos para entender as organizações. Na mesma esteira, Vieira e Caldas (2006) 

salientam a importância dessas vertentes no campo dos estudos organizacionais, por 

constituírem alternativas ao modo de gerar conhecimento e pela possibilidade de trazerem 

avanços e inovações a uma área que é afeita à reprodução de conhecimento. 

 

1.2 Questão de pesquisa 

Diante da contextualização exposta acima, e com base na literatura acerca das indústrias 

criativas, emerge o questionamento que baliza a pesquisa: como se configuram as 

características e dualidades da indústria criativa na percepção de profissionais da 

indústria criativa gastronômica? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Com o fito de responder à questão de pesquisa supracitada, o objetivo geral da pesquisa 

aqui proposta é analisar como se configuram as características e dualidades da indústria criativa 

na percepção de profissionais da indústria criativa gastronômica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
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Para viabilizar o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:  

1.2.2.1 Identificar a concepção de profissionais da ICG acerca da criatividade; 

1.2.2.2 Verificar a percepção de profissionais da ICG sobre a atividade de criação; 

1.2.2.3 Examinar como profissionais da ICG entendem o core dos seus negócios; 

1.2.2.4 Investigar como profissionais da ICG percebem o diferencial dos seus produtos. 

 

1.4 Justificativa  

No Brasil, ainda são poucas as instituições e pesquisadores que se dedicam à temática 

das indústrias criativas (MIGUEZ, 2009). Lawrence e Phillips (2009) apontam que em nível 

empírico, os pesquisadores de gestão dedicam pouco tempo para investigar as organizações 

intensivas em símbolos e que produzem serviços culturais. Ademais, a literatura disponível 

acerca das indústrias criativas ainda é fragmentada e dispersa (BENDASSOLLI et al., 2009). 

Assim, a pesquisa aqui proposta se justifica, primeiramente, pela necessidade de 

desenvolvimento teórico acerca das indústrias criativas. Desta forma, estudos de caso sobre a 

temática das indústrias criativas se tornam de grande valia, na medida em que a mencionada 

estratégia, segundo Yin (2010), possibilita o estudo do fenômeno em profundidade, 

contribuindo com avanços na consolidação da literatura sobre o tema.  

Outrossim, por sua relação com o espírito da sociedade pós-materialista hodierno, o 

fenômeno das indústrias criativas é de grande interesse para os Estudos Organizacionais 

(BENDASSOLLI et al., 2009). Isto porque uma vez que a economia global tende cada vez mais 

para atividades intensivas em criatividade e conhecimento, as indústrias criativas constituem o 

terreno certo para identificar as tendências que irão prevalecer em todos os setores e para estudar 

as transformações no mundo das empresas e dos negócios (KIRSCHBAUM et al., 2009).  

A pesquisa faz-se também relevante pela crescente importância econômica das 

indústrias criativas (DCMS, 1998; HOWKINS, 2013). No Brasil, segundo Mapeamento da 

Indústria Criativa realizado pela FIRJAN (2016), a área criativa se mostrou menos impactada 

ante o cenário econômico adverso do período 2013-2015, quando comparada à totalidade da 

economia nacional. Segundo o citado mapeamento, sob a ótica da produção, a participação do 

PIB Criativo no PIB Brasileiro cresceu de 2,56% para 2,64%, gerando uma riqueza de R$ 155,6 

bilhões para a economia brasileira em 2015.  

No tocante à eleição, no âmbito das indústrias criativas, do segmento gastronômico para 

estudo na presente pesquisa, ressalta-se, primeiramente, que a alimentação é, após a respiração 

e a ingestão de água, a mais básica das necessidades humanas e muitos antropólogos já 
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destacaram que nenhum aspecto do nosso comportamento é tão sobrecarregado de ideias quanto 

a alimentação. Mas, além de uma necessidade biológica, a alimentação é um complexo sistema 

simbólico de significados sociais, políticos, religiosos, éticos, estéticos, sendo, portanto, um 

fenômeno cujo estudo envolve a correlação de variados fatores e que se dá sob diferentes 

enfoques, notadamente o biológico, o econômico, o social e o cultural (CARNEIRO, 2003). 

Enquanto o alimento tem uma conotação fisiológica, sendo algo universal e geral e tudo 

aquilo que pode ser ingerido para manter-se vivo, a comida é o que se come com prazer; é 

aquilo que foi valorizado e escolhido dentre os alimentos de acordo com regras sociais e 

culturais de comunhão (CARNEIRO, 2003). A sociedade manifesta-se por meio de muitos 

espelhos e idiomas e, no caso do Brasil, um dos mais importantes é o código da comida; para 

nós, saber comer é algo muito mais refinado do que o simples ato de alimentar-se, pois nem 

tudo que é alimento é comida e nem tudo que alimenta é socialmente aceitável. Aqui, a nossa 

convivialidade manifesta-se notadamente na comida compartida, revelando o núcleo mais 

íntimo e mais compartilhado da nossa sociedade e que ajuda, portanto, a estabelecer uma 

identidade de um grupo, classe ou pessoa (DAMATTA, 1986). 

Já o termo gastronomia tem origem grega e é utilizado para designar um conjunto de 

conhecimentos e práticas vinculadas com a arte de cozinhar, e com o estudo das relações que 

existem entre a comida e a cultura de uma determinada região ou de uma pessoa em particular 

(MIRSHAWKA, 2016). Ademais, a gastronomia é uma das profissões que mais ganhou status 

e espaço nos últimos anos, e se destaca no Brasil como área de interesse cada vez mais 

consolidada em nossa sociedade e como expressão cultural de grande importância para a 

economia criativa (MIRSHAWKA, 2016; FIRJAN, 2016). 

Isto posto, a eleição da gastronomia enquanto setor de estudo, dentre os demais setores 

da indústria criativa, justifica-se pela importância e consolidação da mesma como expressão 

cultural e área de interesse crescente da sociedade brasileira, sendo inclusive o setor responsável 

pelo segmento Expressões Culturais ter apresentado a maior expansão do número de empregos 

formais dentre todos os setores criativos no triênio 2013-2015, conforme o Mapeamento da 

FIRJAN (2016). O relatório aponta ainda que o número de trabalhadores do Setor Cultural, o 

qual compreende o segmento Expressões Culturais, do qual a gastronomia faz parte, teve 

avanço de 7,1% no aludido triênio, impulsionado pelo crescimento de profissões como chefes 

de cozinha, enólogos, chefes de bar e chefes de confeitaria (FIRJAN, 2016). 

Carneiro (2003) destaca que estudos em torno do tema têm o papel de uma chave mestra, 

uma vez que a gastronomia é uma prática onipresente em todas as sociedades e reveladora da 

estrutura da vida cotidiana, de aspectos, ideias e conflitos de todos os povos em todas as épocas. 
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Não obstante, o autor constata que apesar de ser um tema de amplitude e que recebe 

contribuições de diversas disciplinas, há uma relativa escassez de fontes, bibliografia e estudos 

acerca da gastronomia (CARNEIRO, 2003). 

Ademais, segundo Mirshawka (2016), é característica própria da gastronomia 

configurar-se de forma específica em cada lugar, denotando particularidades que vão além dos 

conhecimentos e práticas vinculadas com a cozinha e associam-se a aspectos históricos, sociais, 

filosóficos e antropológicos do local. Dessa forma, uma vez que o estudo da gastronomia de 

um dado local possibilita, intrinsecamente, a revelação de traços históricos, sociais, filosóficos 

e antropológicos do mesmo, a análise e compreensão desses traços pode contribuir com dados 

peculiares que podem subsidiar estudos acerca da indústria criativa gastronômica em outras 

áreas acadêmicas.   

Cumpre ressaltar que ao propor o presente estudo acerca desse setor específico 

(gastronômico) das indústrias criativas, há que se ponderar, conforme adverte Reis (2012), que 

estas apresentam-se sob uma variedade de configurações, não tendo um perfil único e 

homogêneo, de forma que cada país tem mais ou menos potencial em setores criativos 

específicos. Esta ponderação justifica o fato de países pioneiros nos estudos acerca das 

indústrias criativas, como Inglaterra e Austrália, não considerarem a gastronomia enquanto 

setor ou área daquelas, enquadramento que, como se vê, ocorre de forma diversa no Brasil.  

 

1.5 Aspectos metodológicos 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, se baliza pelo paradigma progressista e a 

perspectiva pós-modernista, e tem finalidade exploratória e descritiva. A estratégia adotada para 

analisar como se configuram as características e dualidades da indústria criativa sob a percepção 

de profissionais da indústria criativa gastronômica foi o estudo de caso. Os dados primários 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, utilizando-se um roteiro composto 

por 9 perguntas. Os relatos das entrevistas foram transcritos e analisados de forma qualitativa, 

por intermédio da técnica de análise de conteúdo; paralelamente, os dados foram categorizados 

no software ATLAS.ti, para melhor sistematização da análise e para tornar mais objetiva e clara 

a visualização dos resultados oriundos da análise dos dados. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está organizada em cinco seções. A primeira consiste nesta 

Introdução, que abrange aspectos da pesquisa em sua totalidade, quais sejam: a 
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contextualização e delimitação do tema, a questão de pesquisa, os objetivos geral e específicos, 

a justificativa e os aspectos metodológicos gerais para realização da pesquisa. 

A segunda seção, intitulada Indústrias Criativas, apresenta o referencial teórico em que 

se fundamenta a presente pesquisa, e está dividida em quatro subseções. A primeira subseção 

contextualiza o surgimento das indústrias criativas; na subseção seguinte são expostas as 

terminologias, conceitos e áreas homólogos às indústrias criativas, e na terceira subseção as 

definições e o escopo de abrangência das mesmas. A quarta subseção trata das características e 

dualidades das indústrias criativas, e está dividida em quatro tópicos: i) Criatividade nas 

indústrias criativas; ii) Atividade de criação nas indústrias criativas; iii) Corebusiness das 

indústrias criativas; iv) Diferencial dos produtos das indústrias criativas. 

A terceira seção da dissertação descreve a metodologia da pesquisa, sendo subdividida 

em oito subseções que abordam: o paradigma em que se funda a pesquisa, sua classificação 

tipológica, a estratégia adotada, a amostra e os sujeitos da pesquisa, os procedimentos para 

coleta, tratamento e análise de dados, o instrumento de coleta de dados e as categorias analíticas 

e unidades de registro. 

Na quarta seção, denominada Análise e discussão dos resultados, são expostos os 

achados da pesquisa acerca das características e dualidades da indústria criativa gastronômica, 

e estes achados são analisados e confrontados com o referencial teórico atinente às indústrias 

criativas, no intuito de alcançar os objetivos delineados para a pesquisa. A análise e discussão 

dos resultados encontra-se sistematizada em seis subseções: a primeira trata do perfil dos 

entrevistados e das questões introdutórias; as quatro subseções posteriores tratam das categorias 

de análise definidas para a pesquisa, quais sejam: Criatividade na ICG; Atividade de criação na 

ICG; Corebusiness da ICG; Diferencial dos produtos da ICG. Na última subseção é apresentada 

uma síntese dos resultados da pesquisa. 

Na quinta seção da dissertação, Considerações Finais, é feita a retomada dos objetivos 

delineados, comentando as conclusões acerca dos principais resultados concernentes a cada 

objetivo, bem como são apontadas as limitações do estudo e as sugestões para pesquisas futuras. 
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2 INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Nesta seção, organizada em quatro subseções, primeiramente contextualiza-se o 

surgimento das indústrias criativas; em seguida, são expostas as terminologias, conceitos e áreas 

homólogos a essas indústrias; na terceira subseção são apresentados as definições e o escopo 

de abrangência das mesmas; finalmente, a quarta subseção trata das características e dualidades 

atinentes às indústrias criativas. 

 

2.1 Origem das indústrias criativas 

Atribui-se a uma confluência de fatores - dentre os quais destacam-se a valorização do 

conhecimento como ativo econômico, as novas mídias e a falência dos modelos econômicos 

tradicionais em promover desenvolvimento - o impulso para uma economia centralizada na 

criatividade (REIS, 2012). Esses fatores são corolários da sociedade pós-industrial, da 

economia do conhecimento e do capitalismo artista, fenômenos a partir dos quais as Indústrias 

Criativas encontraram terreno fecundo para seu nascimento.  

Nas últimas décadas do século XX, mudanças econômicas, sociais e culturais ocorridas 

em países industrializados marcam a passagem da sociedade industrial para a sociedade pós-

industrial, deslocando-se o foco das atividades industriais para atividades intensivas em 

conhecimento e localizadas no setor de serviços (BENDASSOLLI et al., 2009). A economia, 

antes fundamentada na produção em massa, dá lugar a uma economia fundamentada no 

indivíduo e nos seus recursos e capacidades intelectuais – a economia do conhecimento (BECK, 

2000; CASTELLS, 2000). 

Nesta passagem para a sociedade pós-industrial, ocorrem transformações em termos de 

valores – de materialistas para pós-materialistas, preferências pessoais, estilos de vida e de 

trabalho que fazem a tônica do discurso mudar do coletivo para o indivíduo. A emergência da 

sociedade pós-materialista está ligada a uma transformação de valores, preferências pessoais, 

perfil de consumo e estilos de vida e trabalho que afastam os indivíduos de comportamentos 

tradicionais tais como trabalhar pelo salário, consumir bens padronizados, trabalhar duro ao 

longo da vida, submeter-se à autoridade e resignar-se, e os aproximam de comportamentos que 

refletem um desejo de controlar de forma integral a própria vida (BENDASSOLLI et al., 2009). 

 Enquanto em uma sociedade materialista os interesses gravitam em torno da satisfação 

de necessidades básicas e elementares, como o bem-estar econômico e a coesão social, em uma 

sociedade pós-materialista, em que pelo menos em tese há o atendimento das necessidades 

básicas, os indivíduos interessam-se pelo atendimento de necessidades de ordem estética, 
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intelectual, de qualidade de vida e de envolvimento em processos de tomada de decisão 

autônomos (BENDASSOLLI et al., 2009).  

Associada às referidas passagens, advém uma celebração do culto das rupturas e da 

inovação e dos imperativos da originalidade e da criatividade, decorrentes da crescente 

necessidade de mudança e originalidade nos processos produtivos (HOWKINS, 2013), os quais 

exigem das organizações flexibilidade e rapidez na ação, de modo que a criatividade passa a 

ser o recurso decisivo para a vantagem competitiva (HARTLEY, 2005).  

No tocante à importância da criatividade, Lipovetsky e Serroy (2015), ao introduzirem 

as premissas do que configura o que denominam de Era Transestética,  afirmam que a inovação 

criativa tende a generalizar-se e infiltrar-se num número crescente de esferas, remodelando os 

lazeres, a cultura, a arte, e transformando o universo da produção e do consumo por hibridização 

estética. Advogam os autores que  

Acabou-se o mundo das grandes oposições insuperáveis – arte contra indústria, 
cultura contra comércio, criação contra divertimento: em todas essas esferas, leva a 
melhor quem for mais criativo. [...] Estamos no tempo do capitalismo globalizado que 
impulsiona uma estilização dos bens de consumo de massa não mais circunscrita ao 
Ocidente. Nos cinco continentes estão em ação indústrias criativas que criam produtos 
estilizados, moda, entertainment, uma cultura de massa mundializada 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 27-30). 
 

Muito embora a tônica da economia criativa, concebida como um deslocamento e uma 

ampliação do campo da economia da cultura, já houvesse sido posta em marcha no início dos 

anos 1990 pelos governos britânico e australiano, o termo Indústrias Criativas surgiu, a rigor, 

na Austrália, em virtude do desenvolvimento pelo governo australiano do conceito de Creative 

Nation (MIGUEZ, 2009). 

Indústrias Criativas e Creative Nation foram expressões proferidas pioneiramente pelo 

então primeiro-ministro da Austrália, Paul Keating, em 1994, num discurso pautado ao mesmo 

tempo pela preocupação com a inserção da economia do país no cenário mundial, pelo temor 

do impacto das novas tecnologias na geração de oportunidades, e pelo receio do potencial 

malefício da globalização à diversidade e singularidade da cultura australiana. Deste modo, a 

ideia da Creative Nation sintetizava, à época, a busca pela convergência de objetivos culturais, 

econômicos e sociais (REIS, 2012). 

Conforme Miguez (2009), a ideia da Creative Nation na Austrália constituiu a base de 

uma política orientada para ressignificação do papel do Estado no desenvolvimento cultural do 

país, e logo influenciou o governo britânico a identificar as indústrias criativas como um setor 

particular da economia, distinto da economia da cultura, e a reconhecer a necessidade de 

políticas públicas específicas para as mesmas, a despeito do seu caráter marcadamente cultural.  
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A partir de então, notadamente a Austrália e a Inglaterra começaram a debruçar-se sobre 

as indústrias criativas e a desenvolver estudos e relatórios que assentaram as primeiras 

concepções atinentes à temática e fundamentaram os estudos que se sucederam nos demais 

países. 

 

2.2 Terminologias, conceitos e áreas homólogos às indústrias criativas 

Na senda de definir o que são e o que abrangem as indústrias criativas, uma das tarefas 

possíveis de se fazer a priori é analisar as similaridades, as diferenças e as fronteiras existentes 

entre as mesmas e as áreas que lhes são homólogas, bem como os conceitos e as terminologias 

que lhes são próximas.  

As celeumas existentes no processo de definição e delimitação da taxonomia das 

indústrias criativas diz respeito a confusões terminológicas que se devem em parte ao fato de a 

maior parte das publicações, debates e conceitos sobre a temática serem de origem anglo-saxã 

que, quando traduzidos, geram incompreensões semânticas devido às diferenças culturais (SEC, 

2011).  

O primeiro entrave no processo de construção conceitual diz respeito à própria 

terminologia indústrias criativas, a qual foi livremente traduzida no Brasil a partir da expressão 

Creative Industries adotada pelos países anglo-saxões, latinos e asiáticos. Se na língua inglesa 

a expressão significa setor ou o conjunto de empresas que realizam uma atividade produtiva 

comum, no Brasil a adoção da expressão gera de pronto um ruído cognitivo, uma vez que a 

palavra indústria constante da expressão tende a gerar uma associação com atividades fabris, 

de larga escala, massificadas, ideia que passa distante da essência das indústrias criativas. Por 

tal razão preferiu-se adotar, no Plano que definiu o escopo de atuação da Secretaria da 

Economia Criativa no Brasil, a expressão setores criativos, ao invés da expressão indústrias 

criativas (SEC, 2011). 

Afora a imprecisão semântica derivada das livres traduções de termos estrangeiros, 

outra celeuma terminológica diz respeito à confusão, na literatura e nos próprios documentos 

governamentais, entre os termos indústrias criativas e economia criativa, os quais ora são 

tratados como sinônimos, ora recebem diferentes definições e aplicações. Reis (2012), a 

despeito de em alguns momentos de sua obra não fazer distinção entre os termos, utilizando-os 

como sinônimos, explica que estas encerram duas diferentes abordagens à relação existente 

entre economia, criatividade e cultura. A primeira abordagem, em termos históricos, 

corresponde às indústrias criativas. Conforme explica Reis (2012), a partir de 2006 o conceito 

e o termo indústrias criativas foram sofrendo ajustes contínuos na literatura acadêmica e nos 
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relatórios governamentais, passando-se de uma análise setorial estática a uma abordagem mais 

ampla, cujo foco vai além das indústrias criativas para abarcar também as interações e 

influências desta sobre os demais setores da economia.  

Tome-se como exemplo dessa transformação os estudos do governo britânico e de 

instituições a ele vinculadas, os quais não mais usam o modelo de recorte de setores ou 

indústrias, mas uma representação de círculos concêntricos que formam o hub criativo: no 

círculo central encontra-se a criatividade humana; no círculo contíguo, as indústrias culturais, 

baseadas na criatividade e reprodutíveis em massa; no círculo seguinte encontram-se as 

indústrias criativas, as quais também baseiam-se fortemente na criatividade, mas que agregam 

funcionalidade à estética comercializável das indústrias culturais; no último círculo, estão  os 

demais setores da economia que sofrem influência dos anteriores (THE WORK 

FOUNDATION, 2007; REIS, 2012), conforme se vê na Figura 2, a seguir: 

 

Figura 2 – Tipologia das indústrias criativas 

 
Fonte: Adaptado de The Work Foundation (2007). 

 

A referida ampliação de escopo, segundo Reis (2012), corresponde à segunda 

abordagem à relação entre economia, criatividade e cultura, que motivou a cunhagem do termo 

economia criativa, a qual abrange as indústrias criativas e “o impacto de seus bens e serviços 

em outros setores e processos da economia e as conexões que se estabelecem entre eles, 
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desencadeando e incorporando-se a profundas mudanças sociais, organizacionais, políticas, 

educacionais e econômicas” (REIS, 2012, p. 43). Além de mais ampla, esta abordagem da 

economia criativa, elucida Reis (2012), ao reconhecer o efeito multiplicador das indústrias 

criativas na dinâmica econômica dos setores com os quais se relaciona, também permite 

salientar um modelo mais sistêmico da economia, que reconhece as conexões explícitas entre a 

economia criativa e o desenvolvimento, em contrapartida ao modelo setorial, mais estático. 

Consoante Leitão (2011), a economia criativa obedece em seus fundamentos às 

condições impostas por Barbero sobre as quatro forças que impulsionam o desenvolvimento: a 

organização flexível da produção; a difusão das inovações e do conhecimento; a mudança e 

adaptação das instituições e o desenvolvimento urbano do território. A interação entre essas 

forças produziria a necessária sinergia capaz de alavancar um desenvolvimento endógeno, 

resultante de uma dinâmica econômica local que se fundamentaria na valorização das éticas e 

das expressões culturais locais, necessárias à consolidação de práticas cooperativas e ao 

crescimento da confiança entre indivíduos e grupos, e na proteção ao patrimônio cultural e 

ambiental dos territórios envolvidos (BARBERO apud LEITÃO, 2011). 

No escopo dessa abordagem fundada nos sistemas e suas interações e sinergias, há ainda 

a terminologia ecologia criativa, advogada por Howkins (2010), o qual afirma que o processo 

econômico que envolve a criatividade se expande em cadeia, gerando um sistema similar ao 

ecológico. A ecologia criativa compreenderia um habitat de interação e proximidade entre 

pessoas potencialmente criativas onde se tem a liberdade para buscar, trocar e alimentar ideias, 

e tem como principais características a infraestrutura leve, as redes sociais e os mercados 

sociais. O autor destaca que este processo de interação deve ser sistêmico e contínuo, num ciclo 

de auto alimentação, no qual o ambiente adequado é determinante para sua sustentabilidade e 

sobrevivência.  

Para além das confusões terminológicas resultantes das livres traduções e das 

indefinições no emprego de termos análogos na literatura e em documentos oficiais, Reis (2012) 

elucida que a babel conceitual entre os pesquisadores na tentativa de construir uma taxonomia 

própria para as indústrias criativas também se deve ao fato destas beberem da fonte de áreas 

análogas e tomar destas alguns traços conceituais que se fundem. Da economia da experiência, 

ilustra a autora, as indústrias criativas reconhecem “o valor da originalidade, dos processos 

colaborativos e a prevalência de aspectos intangíveis na geração de valor”; da economia do 

conhecimento, tomam o “enfoque sobre as tecnologias de ponta, a necessidade de profissionais 

capacitados a desenvolvê-las e aplicá-las e, não raro, os direitos de propriedade intelectual”; da 
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economia da cultura, herdam “a valorização da autenticidade e do intangível cultural único e 

imitável” (REIS, 2012, p. 37).  

Além de fundir conceitos de áreas correlatas, a celeuma se explica, outrossim, pelo fato 

de os pesquisadores e profissionais tenderem a enfatizar em suas taxonomias as atividades ou 

áreas que lhes são mais familiares, dentro da ampla gama de combinações possíveis que 

derivam dos dois eixos estruturantes sobre os quais se apoiam as indústrias criativas: o do 

conhecimento advindo da ciência e tecnologia, e o da cultura (REIS, 2012).  

Nesta esteira dos entraves do processo de construção conceitual das indústrias criativas, 

Hartley (2005) assinala que na tentativa de definição das indústrias criativas há tantos termos 

em jogo que um observador não-treinado pode supor tratar-se de um campo caracterizado 

apenas por confusão de categorias; no entanto, aduz o autor, a confusão é mais aparente do que 

real, e resulta das diferentes perspectivas dos vários observadores. À guisa de exemplo, expõe 

um quadro oriundo de relatório desenvolvido pelo NOIE-National Office for the Information 

Economy, da Austrália, o qual resume os principais conceitos e setores de abrangência, adotados 

em diferentes contextos analíticos, das áreas correlatas às indústrias criativas: 

 

Quadro 1 – Conceito e abrangência das indústrias criativas e áreas homólogas 
 

INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

INDÚSTRIAS DE 

COPYRIGHT 

INDÚSTRIAS DE 

CONTEÚDO 

INDÚSTRIAS 

CULTURAIS 

INDÚSTRIAS DE 

CONTEÚDO DIGITAL 

Definição 

Caracterizadas amplamente 

pela natureza dos insumos 

de trabalho: “indivíduos 

criativos” 

Definidas pela 

natureza das receitas e 

pela produção da 

indústria 

Definidas pelo foco 

na produção 

industrial 

Definidas em 

função do objeto 

cultural 

Definidas pela combinação 

de tecnologia e pelo foco 

na produção da indústria 

Setores 

envolvidos 

Propaganda 

Arquitetura 

Design 

Software interativo 

Filme e TV 

Música 

Publicações 

Artes performáticas 
 

Arte comercial 

Artes criativas 

Filmes e vídeos 

Música 

Publicação 

Mídia de gravação 

Software de 

processamento de 

dados 

Música pré-gravada 

Música gravada 

Música de varejo 

Broadcasting e 

filmes 

Software 

Serviços de 

multimídia 

Museus e galerias 

Artes visuais e 

artesanato 

Educação de artes 

Broadcasting e 

filmes 

Música 

Artes performáticas 

Literatura 

Livrarias 

Arte comercial 

Filme e vídeo 

Fotografia 

Jogos eletrônicos 

Mídia de gravação 

Gravação de som 

Sistemas de 

armazenamento e 

recuperação de informações 
 

Fonte: NOIE (2003 apud HARTLEY, 2005). 

 

Bendassolli et al. (2009) apontam que alguns dos aludidos conceitos próximos aos das 

indústrias criativas - indústrias de entretenimento, indústrias de conteúdo, indústrias culturais e 

indústrias de copyright - são eventualmente empregados como sinônimos na literatura 

científica. Segundo os autores, a convergência entre esses conceitos repousam na menção ao 
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“caráter imaterial dos bens culturais, sua intangibilidade, seu caráter simbólico e sua 

dependência de redes sociais para adquirir valor”, e os pontos de divergência repousam na 

maneira como cada um desses conceitos se relaciona com “políticas públicas, com a possível 

missão humanista e política da cultura e da arte, com o papel do consumidor, e com a cultura e 

seus aspectos de consumo, entretenimento, lazer e estilo de vida” (BENDASSOLLI et al., 

2009). 

Dentre tais conceitos similares aos das indústrias criativas, o que tem evocado dos 

pesquisadores maior esforço de diferenciação é o das indústrias culturais. Bendassolli et al. 

(2009), não obstante arrematarem que não há elementos fortes de diferenciação entre os 

conceitos, sustentam que a passagem do termo indústrias culturais para indústrias criativas 

sinaliza uma tentativa de evidenciar aspectos positivos da articulação entre os domínios da 

arte/cultura e da tecnologia/negócios e de superar a resistência à mercantilização das artes e da 

cultura, cuja crítica fez emergir o termo indústrias culturais, na Escola de Frankfurt, em meados 

do século XX.  

Já nos estudos desenvolvidos pelo The Work Foundation (2007), instituição de pesquisa 

vinculada ao governo britânico, tem-se que a diferença entre as indústrias culturais e as 

indústrias criativas reside na funcionalidade que estas últimas agregam aos bens e produtos 

culturais produzidos, conforme se vê no excerto a seguir: 

As indústrias criativas são analiticamente primas em primeiro grau das indústrias 
culturais; diferentes, mas obviamente da mesma família de atividade. O que elas 
produzem têm alto grau de valor simbólico e funcional. Arquitetura, design, moda, 
serviços de computação e publicidade são indústrias essencialmente criativas, que no 
mercado têm de passar pelos testes de cultura e funcionalidade. Anúncios têm de 
vender produtos, mas funcionam melhor quando expressam firmemente a cultura. 
Edifícios devem ser tanto esteticamente agradáveis como funcionais. Design deve 
incorporar cultura, mas é inútil se os produtos não funcionam bem. Roupas devem 
estar culturalmente na vanguarda mas trajáveis ao mesmo tempo. Nem todo edifício, 
anúncio, roupa ou peça de design passa por ambos os testes, mas as indústrias criativas 
são mais saudáveis e vitais na medida em que o maior número possível deles passa 
(THE WORK FOUNDATION, 2007, p. 20, tradução nossa). 
 

Expostas as celeumas e similaridades terminológicas, bem como os conceitos e áreas 

homólogos às indústrias criativas, passa-se agora à apresentação das definições sobre as 

mesmas, bem como às diversas acepções acerca da sua área de abrangência na economia. 

 

2.3 Definições e abrangência das indústrias criativas 

A definição mais difundida acerca das indústrias criativas deriva do primeiro 

mapeamento desenvolvido a respeito das mesmas, o Creative Industries Mapping Document, 

emitido em 1998 pelo DCMS-Departamento de Cultura, Mídia e Esporte do Governo Britânico. 
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No mapeamento foram elencados os seguintes setores-chave associados às indústrias criativas: 

arquitetura, artesanato, artes cênicas, cinema e vídeo, design, indústria editorial, mercado de 

artes e antiguidades, moda, música, publicidade, rádio, softwares interativos de entretenimento, 

softwares e sistemas de informática, televisão; nele, as indústrias criativas foram definidas 

como:  

atividades que têm a sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais, com 
potencial para a criação de trabalho e riqueza por meio da geração e exploração da 
propriedade intelectual [...] e que têm por base indivíduos com capacidades criativas 
e artísticas [...] que fazem produtos vendáveis e cujo valor econômico reside nas suas 
propriedades culturais ou intelectuais (DCMS, 1998, p. 05, tradução nossa).  

 

Na mesma trilha do conceito do DCMS (1998) encontra-se a definição de Howkins 

(2005), que acredita ser mais coerente restringir o termo indústria criativa às indústrias nas 

quais o trabalho intelectual é preponderante, e o resultado alcançado é a propriedade intelectual. 

O pesquisador inglês explica que tal definição não pretende incluir todas as indústrias em que 

a criatividade se faz presente, visto que ela pode ocorrer em qualquer lugar, mas sim incluir as 

indústrias onde o trabalho intelectual é o motivo determinante (HOWKINS, 2005).  

Ainda nesta esteira, outra definição de indústrias criativas que se centra na criatividade 

e na capacidade de geração de propriedade intelectual é a de Reis (2012, p. 42), que as entende 

como “um conjunto de setores econômicos nos quais há maior nível de criatividade embutido”, 

que a autora associa aos ativos intangíveis; estes setores, explica, “se movem em função de 

criatividade, tendo portanto a capacidade de diferenciar produtos e serviços e, ainda que 

potencialmente, de gerar direitos de propriedade intelectual, sejam eles industriais ou autorais”.  

Outra definição proveniente da esfera institucional é a da Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD. A abordagem da UNCTAD (2010, p. 

7) para as indústrias criativas “se apoia em ampliar o conceito de criatividade, passando-o de 

atividades que possuem um sólido componente artístico para qualquer atividade econômica que 

produza produtos simbólicos intensamente dependentes da propriedade intelectual”. Tal 

relatório intergovernamental define que as indústrias criativas: 

são os ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam 
a criatividade e o capital intelectual como insumos primários; constituem um conjunto 
de atividades baseadas em conhecimento, focadas, entre outros, nas artes, que 
potencialmente gerem receitas de vendas e direitos de propriedade intelectual; 
constituem produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com 
conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de mercado; posicionam-se no 
cruzamento entre os setores artísticos, de serviços e industriais; e constituem um novo 
setor dinâmico no comércio mundial (UNCTAD, 2010, p. 8). 
 

Segundo o aludido relatório da UNCTAD (2010), as indústrias criativas abrangem nove 

indústrias – Sítios culturais, Expressões culturais tradicionais, Artes cênicas, Audiovisuais, 
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Novas mídias, Serviços criativos, Design, Editoras e mídia impressa, Artes visuais – as quais 

estão agrupadas em quatro categorias – Patrimônio, Artes, Mídia e Criações Funcionais, 

conforme ilustra a Figura 3, abaixo: 

 
Figura 3 - Classificação da UNCTAD para as indústrias criativas 

 
Fonte: UNCTAD (2010, p. 08). 

 

Já em Hartley (2005), encontramos uma definição mais referenciada com o tempo, 

conjuntura socioeconômica e áreas correlatas das indústrias criativas. Para o professor 

australiano, o conceito de indústrias criativas é um produto não da indústria, mas da história, 

tanto imediata quanto de longo prazo; imediata porque o conceito surgiu de recentes mudanças 

na tecnologia e na economia mundial, especialmente durante os anos 1990; de longo prazo 

porque evoluiu de conceituações prévias das artes criativas e das indústrias culturais que 

remontam ao século XVIII. Assim, ao responder o que são as indústrias criativas, o autor 

sintetiza que 

a ideia de indústrias criativas busca descrever a convergência conceitual e prática das 
artes criativas (talento individual) com as Indústrias Culturais (escala de massa), no 
contexto das novas tecnologias midiáticas (TICs) em uma nova economia do 
conhecimento, para o uso dos novos consumidores-cidadãos interativos (HARTLEY, 
2005, p. 05, tradução nossa). 

 

Segundo Jeffcutt (2009), as indústrias criativas são transetoriais, porque são  moldadas 

pela interconexão entre as indústrias de mídia e informação e os setores cultural e artístico; 

transprofissionais, porque seus contornos abrangem diversos domínios ou formas de esforço 

criativo que se interconectam pelas mídias e tecnologias; e transgovernamentais, por tratar-se 
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de um campo de ação política que reúne uma complexa rede de stakeholders nas esferas pública 

e privada. O autor (2000) define as indústrias criativas como  

aquelas formadas a partir da convergência entre as indústrias de mídia e informação e 
o setor cultural e das artes, tornando-se uma importante (e contestada) arena de 
desenvolvimento nas sociedades baseadas no conhecimento [...] operando em 
importantes dimensões contemporâneas da produção e do consumo cultural [...] o 
setor das indústrias criativas apresenta uma grande variedade de atividades que, no 
entanto, possuem seu núcleo na criatividade (JEFFCUTT, 2000, p. 123-124). 

 

Voltando-se para a esfera institucional brasileira, encontramos uma definição 

estabelecida no Plano da Secretaria da Economia Criativa (SEC, 2011), criada no Brasil no 

Governo Dilma, o qual, consoante já mencionado, optou pela terminologia setores criativos. O 

documento define os setores criativos como “aqueles cujas atividades produtivas têm como 

processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão 

simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica 

e social” (SEC, 2011, p. 22).  

Verifica-se que este conceito se aproxima dos conceitos de Hesmondhalgh (2002), para 

quem as indústrias criativas são instituições que estão diretamente envolvidas na produção de 

significado social, e de Caves (2000), segundo o qual as indústrias criativas são aquelas em que 

o esforço criativo resulta na oferta de bens culturais de consumo, ou seja, produtos e serviços 

associados a um valor - cultural, artístico ou de entretenimento, cuja experiência acontece no 

próprio ato de consumo, por isso serem denominados de bens de experiência. 

Leitão et al. (2011, p. 544) afirmam que “os bens e serviços criativos são resultantes da 

interação existente entre aspectos econômicos, culturais, sociais e tecnológicos”, e que as 

indústrias criativas são destacadas como “estratégicas para o crescimento e o desenvolvimento 

econômico e social de países desenvolvidos e em desenvolvimento, seja através da geração de 

emprego e renda, seja por meio da promoção da inclusão social, da diversidade cultural ou do 

desenvolvimento humano”.  

Jaguaribe (2017) define as indústrias criativas como as que produzem bens e serviços 

que utilizam textos, imagens e símbolos como meio. A autora aponta que a fronteira das 

indústrias criativas não é nítida, mas que há um consenso sobre algumas atividades que 

constituem o seu coregroup: música, audiovisual, multimídia, software, broadcasting e os 

processos de editoria em geral. Ressalta que estas atividades não são por si mesmas novas; ao 

contrário, muitas delas remontam à primeira revolução industrial, mas adquiriram uma nova 

dimensão social e econômica com a globalização e com a sociedade da informação. Dessa 

forma, de acordo com Jaguaribe (2017), as indústrias criativas compreenderiam atividades que 
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têm origem tradicional, como o folclore e o artesanato, mas que se baseiam na criatividade e 

utilizam-se de novas tecnologias de management e de novas comunicações para produzir bens 

e serviços que ultrapassam os limites tradicionais, assumindo formas peculiares de produção, 

distribuição e consumo. 

Com base em revisão teórica acerca da literatura científica sobre indústrias criativas, 

Bendassolli et al. (2009) concluíram que as definições existentes na literatura levam à 

constatação de quatro componentes principais acerca das indústrias criativas.  

Primeiramente, tem-se que a criatividade é o elemento central, percebida como 

necessária para a geração de propriedade intelectual e sob uma perspectiva de comoditização, 

na medida em que parece haver uma tendência de que as definições enfatizem seu potencial de 

comercialização (BENDASSOLLI et al., 2009).  

Em segundo lugar, verifica-se que os produtos gerados pelas indústrias criativas 

constituem objetos culturais, cujo valor deriva não das suas propriedades físicas ou materiais, 

mas do valor que o consumidor lhes atribui no próprio ato de consumo, daí serem denominados 

como bens de experiência. É dizer, a percepção de utilidade e o valor dos produtos culturais 

derivam da carga dos sentidos e significados socialmente compartilhados pelo consumidor no 

ato do consumo (CAVES, 2000; GRISWOLD, 1987; LASH; URRY, 1994; NEGRI; 

LAZZARATTO, 2001; BENDASSOLLI et al., 2009). 

O terceiro componente extraído das definições é o fato de que as indústrias criativas 

transformam os significados dos objetos culturais em valor econômico, por meio da propriedade 

intelectual, gerando uma economia de signos, na qual o consumo de símbolos/significados 

prevalece sobre o consumo de bens materiais e as cadeias produtivas imateriais predominam 

em termos de relevância econômica, dada que estão inseridas em um contexto pós-industrial 

marcado pela relevância do setor de serviços (NEGRI; LAZZARATTO, 2001; LASH; URRY, 

1994; BOLIN, 2005; BLYTHE, 2001; HARTLEY, 2005; LAWRENCE; PHILLIPS, 2009; 

BENDASSOLLI et al., 2009).  

Finalmente, nota-se nas indústrias criativas a convergência entre artes, negócios e 

tecnologia - de certa forma, já observada pelos teóricos da Escola de Frankfurt, os quais 

argumentavam que a falência das artes humanísticas havia sido acompanhada da comodificação 

dos bens culturais e sua absorção pelo universo da racionalização capitalista e de seus meios de 

padronização e distribuição (HESMONDHALGH, 2002; BENDASSOLLI et al., 2009).  

A seguir, apresenta-se o Quadro 2 que sintetiza as definições acima apresentadas: 
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Quadro 2 – Definições de indústrias criativas  

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA 

Indústrias criativas são aquelas em que o esforço criativo resulta na oferta de produtos 
e serviços associados a um valor - cultural, artístico ou de entretenimento - e cuja 
experiência só acontece no próprio ato de consumo – por esta razão, seus produtos são 
denominados de bens de experiência. 

Caves  
(2000) 

“Atividades que têm a sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais, com 
potencial para a criação de trabalho e riqueza por meio da geração e exploração da 
propriedade intelectual [...] e que têm por base indivíduos com capacidades criativas e 
artísticas [...] que fazem produtos vendáveis e cujo valor econômico reside nas suas 
propriedades culturais ou intelectuais”. 

DCMS 
(1998, p. 05) 

“Ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam a 
criatividade e o capital intelectual como insumos primários; constituem um conjunto de 
atividades baseadas em conhecimento, focadas, entre outros, nas artes, que 
potencialmente gerem receitas de vendas e direitos de propriedade intelectual; 
constituem produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com 
conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de mercado; posicionam-se no 
cruzamento entre os setores artísticos, de serviços e industriais; e constituem um novo 
setor dinâmico no comércio mundial”. 

UNCTAD 
(2010, p. 08) 

“Setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal 
um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é 
determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e 
social”. 

SEC  
(2011, p. 22) 

“Em minha perspectiva, é mais coerente restringir o termo ‘indústria criativa’ a uma 
indústria onde o trabalho intelectual é preponderante e onde o resultado alcançado é a 
propriedade intelectual”.  

Howkins 
(2005) 

A ideia de indústrias criativas busca descrever a convergência conceitual e prática das 
artes criativas (talento individual) com as indústrias culturais (escala de massa), no 
contexto das novas tecnologias midiáticas (TICs) em uma nova economia do 
conhecimento, para o uso dos novos consumidores-cidadãos interativos. 

Hartley 
(2005, p. 05) 

As indústrias criativas são formadas a partir da convergência entre as indústrias de mídia 
e informação e o setor cultural e das artes, tornando-se uma importante (e contestada) 
arena de desenvolvimento nas sociedades baseadas no conhecimento [...] operando em 
importantes dimensões contemporâneas da produção e do consumo cultural [...] o setor 
das indústrias criativas apresenta uma grande variedade de atividades que, no entanto, 
possuem seu núcleo na criatividade. 

Jeffcutt 
(2000, p. 123-124) 

Indústrias criativas são instituições que estão diretamente envolvidas na produção de 
significado social. 

Hesmondhalgh 
(2002) 

As indústrias criativas são entendidas como um conjunto de setores econômicos nos 
quais há maior nível de criatividade embutido (os chamados ativos intangíveis). São 
setores que se movem em função de criatividade, tendo, portanto, a capacidade de 
diferenciar produtos e serviços e, ainda que potencialmente, de gerar direitos de 
propriedade intelectual (sejam eles industriais ou autorais). 

Reis 
(2012, p. 42) 

Bens e serviços criativos são resultantes da interação existente entre aspectos 
econômicos, culturais, sociais e tecnológicos; as indústrias criativas são estratégicas 
para o crescimento e o desenvolvimento econômico e social de países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, seja através da geração de emprego e renda, seja por meio da 
promoção da inclusão social, da diversidade cultural ou do desenvolvimento humano.  

Leitão et al. 
(2011, p. 544) 

Indústrias criativas produzem bens e serviços que utilizam imagens, textos e símbolos 
como meio. São indústrias guiadas por um regime de propriedade intelectual e [...] 

Jaguaribe 
(2017) 



35 
 

empurram a fronteira tecnológica das novas tecnologias de informação. Em geral, existe 
uma espécie de acordo que as indústrias criativas têm um coregroup, um coração, que 
seria composto de música, audiovisual, multimídia, software, broadcasting e todos os 
processos de editoria em geral. No entanto, a coisa curiosa é que a fronteira das 
indústrias criativas não é nítida. As pessoas utilizam o termo como sinônimo de 
indústrias de conteúdo, mas o que se vê cada vez mais é que uma grande gama de 
processos, produtos e serviços que são baseados na criatividade, mas que têm as suas 
origens em coisas muito mais tradicionais, como o craft, folclore ou artesanato, estão 
cada vez mais utilizando tecnologias de management, de informática, para se 
transformarem em bens, produtos e serviços de grande distribuição. 

Fonte: Adaptado de Bendassolli et al. (2009). 

 

A despeito da ampla difusão do conceito do DCMS (1998), consoante mencionado, há 

críticas ao mesmo e às demais definições de indústrias criativas que se restringem à criatividade 

e à propriedade intelectual como fatores distintivos de classificação e conceituação, bem como 

também há críticas às concepções de indústrias criativas circunscritas ao escopo industrial e 

econômico. 

Cite-se a crítica encontrada no Plano da Secretaria da Economia Criativa (SEC, 2011), 

criada no Brasil no Governo Dilma. No documento institucional, sustenta-se que a criatividade 

e o conhecimento são imprescindíveis a toda e qualquer atividade humana; logo, conceitos 

circunscritos a esses elementos como insumos restam bastante vagos. Outrossim, delimitar que 

os setores criativos são aqueles em que a geração de valor econômico se dá em função da 

exploração da propriedade intelectual resulta em conceitos restritivos, uma vez que a 

propriedade intelectual não é elemento obrigatório nem definidor de valor acerca dos bens e 

serviços criativos (SEC, 2011).  

Cunningham et al. (2008), por sua vez, argumentam que as indústrias criativas são 

erroneamente classificadas como uma indústria, e que deveriam ser modeladas em um sistema 

complexo, onde a economia criativa é tida como um modelo de inovação cujo maior impacto 

vai além do valor econômico e consiste na sua contribuição à coordenação de novas ideias e ao 

processo de mudança econômica e social.  

Potts et al. (2008), por seu turno, ressaltam que as indústrias criativas são constituídas 

por complexas redes sociais que envolvem a coordenação de novas ideias e a produção de bens 

públicos, aproximando-se mais do setor de serviços do que do setor industrial; sustentam que 

os produtos criativos possuem uma face simbólica, para além da mercadológica, de forma que 

essa dupla face dos produtos confere às indústrias criativas grande especificidade. Por tais 

razões, estes autores criticam as definições de indústrias criativas operacionalizadas 

exclusivamente com base em sistemas de classificação industrial. 
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Cunha Filho (2011), por sua vez, chama a atenção para os erros que surgem das 

correntes que acriticamente medem a cultura preferencialmente pelos impactos econômicos que 

ela pode gerar, tal como a economia da cultura, cujo grande objetivo é o de fazer o conjunto 

das expressões do segmento render, gerar divisas, emprego e renda. Argumenta que o principal 

erro reside em “desconhecer que a cultura é metaforicamente a mãe das relações que, como 

qualquer mãe, cria seus filhos para o mundo”. Assim, alerta que a economia da cultura é uma 

apetência preferencial da própria economia, e que a preocupação cultural primeira deve ser 

invertida para a cultura da economia, visando que sempre sejam considerados os verdadeiros 

valores - humanitários, nobres e perenes (CUNHA FILHO, 2011, p. 119). 

As citadas críticas, somadas à especificidade e ao valor simbólico dos produtos 

criativos, corroboram para nossa opção em adotar uma concepção de indústria criativa 

gastronômica que não passa pela necessidade de geração e exploração de propriedade 

intelectual. Isto porque, não obstante já haver no âmbito jurídico discussões e ações movidas 

visando o reconhecimento de direitos autorais relativos a criações gastronômicas, tais 

discussões ainda não são acolhidas no âmbito acadêmico. 

 

2.4 Características e dualidades das indústrias criativas 

Esta seção apresenta as características e dualidades que a literatura vigente atribui às 

indústrias criativas no tocante à criatividade, à atividade de criação, ao corebusiness dessas 

indústrias e ao diferencial dos seus produtos. 

  

2.4.1 Criatividade nas indústrias criativas 

A característica mais basilar das indústrias criativas, evidente em sua própria 

terminologia, é a adoção da criatividade como recurso-chave e central na dinâmica das 

indústrias criativas (BENDASSOLLI et al., 2009; CAVES, 2000; HOWKINS, 2005; 

HARTLEY, 2005; JEFFCUTT, 2000; REIS, 2012; DCMS, 1998; UNCTAD, 2010).  

A importância da criatividade decorre da crescente necessidade de mudança e 

originalidade nos processos produtivos; para tanto, o pensar flexível e o potencial criativo 

inerente ao homem tornam-se elementos decisivos para as organizações superarem os desafios 

que lhe são postos (HOWKINS, 2013; LEAL, 2007). 

Segundo Leal (2007), a criatividade traduz-se como um abordar, um perceber, de uma 

maneira nova, ou seja, envolve o até então desconhecido que, ao passar para a esfera do 

conhecido, gera novas perspectivas, conceitos, metodologias, rompendo com o padrão vigente 

ou estabelecido. Para o autor, um primeiro aspecto que se observa a respeito da criatividade é 
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que existem dois tipos de criatividade, associados a duas dimensões: uma 

objetiva/instrumental/racional e outra subjetiva/estética, o que se constata inclusive pelos 

próprios elementos contidos em sua definição de criatividade (LEAL, 2007).  

Numa dimensão subjetiva, pode-se dizer que a criatividade é um potencial inerente ao 

homem de pensar flexível (LEAL, 2007); é a expressão do potencial humano de realização, que 

se efetiva pela capacidade humana de manipular objetos do mundo externo por meio de seus 

recursos pessoais, suas fantasias e desejos (WINNICOTT, 1975).  

Nesta dimensão subjetiva, a criatividade é então concebida como um fenômeno de 

natureza intrapsíquica, centrada no indivíduo; nesta vertente, Alencar (1998)  sustenta que a 

criatividade depende de características pessoais e traços de personalidade que incluem: 

iniciativa, independência de pensamento e ação, flexibilidade, persistência, autoconfiança, 

coragem, automotivação, habilidades cognitivas especiais como fluência, originalidade, 

raciocínio analítico e crítico, expertise na área e também habilidades grupais. 

Esta dimensão subjetiva da criatividade está associada também a emoções, sensações e 

desejos de ordem estética. A Estética pode ser definida como o ramo da filosofia que se debruça 

sobre a arte e os valores artísticos, notadamente a beleza, sendo usualmente associada à esta 

última; contudo, não se limita a ela (WOOD JR., 2001); delineia-se como uma forma de 

conhecimento humano oriundo das faculdades perceptivas da audição, da visão, do tato, do 

olfato, do paladar e do pensamento, o qual tem a capacidade de fazer um juízo estético a respeito 

das demais faculdades (STRATI; MONTOUX, 2002). A origem do termo estética tem sua raiz 

no termo grego aisthésis, o qual denota uma referência epistemológica a todos os tipos de 

experiências sensitivas e percepções acerca de fatos e objetos sensíveis que resultam num 

conhecimento também sensível, que se opõe à noética ou conhecimento intelectual 

(GAGLIARDI, 2001; LEAL, 2000).  

Os conceitos primários de estética surgiram na Grécia Antiga a partir da observação das 

manifestações artísticas por parte dos filósofos, que buscavam compreender a relação entre a 

imitação e a realidade; mas, a despeito de sua origem e utilização primária na filosofia, a 

aplicação dos conceitos da estética se difundiu por diversas áreas do conhecimento (WOOD 

JR., 2001; WOOD JR.; CISLLAG, 2001). Nos estudos organizacionais, ela representa uma 

abordagem epistemológica capaz de fornecer a compreensão dos aspectos sensíveis 

concernentes às organizações e às práticas nela realizadas, somando-se à abordagem 

funcionalista predominante nos estudos organizacionais e não tendo, portanto, a pretensão de 

dividir as organizações em dimensões separadas para análise (GAGLIARDI, 2001; STRATI; 
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MONTOUX, 2002). No âmbito das indústrias criativas, a estética constitui uma perspectiva 

que possibilita entender a criatividade em sua dimensão subjetiva (LEAL, 2007). 

Já a dimensão objetiva da criatividade associa-se a um aspecto racional, instrumental, 

extrínseco; a criatividade é aqui relacionada com a aplicabilidade de técnicas e metodologias, 

como um meio de solucionar problemas ou de gerar algo útil e de valor (LEAL, 2007). Sob esta 

perspectiva de gerar algo útil, a literatura sustenta que há uma variedade infinita de produtos 

que podem ser gerados pelas indústrias criativas: não há limites para a criação no âmbito 

criativo e cultural, dado que essas indústrias combinam recursos técnicos e insumos criativos 

os quais são ilimitados (CAVES, 2000).  

No entanto, esta ideia apontada pela literatura de que há uma variedade infinita de 

produtos que podem ser gerados a partir da criatividade levanta uma reflexão acerca do que 

pode ser considerado efetivamente novo, criativo. Nesta esteira, Kirschbaum et al. (2009) 

apontam que há uma tensão entre o genuíno e a imitação que precisa ser equilibrada pela gestão 

das indústrias criativas.  

Pelo exposto, emergem os questionamentos: como os profissionais das indústrias 

criativas concebem a criatividade? Será que estes a concebem de forma mais 

objetiva/racional/instrumental, será que a concebem sob uma perspectiva subjetiva/estética, ou 

será ainda que a percebem com um olhar que permeia as duas dimensões? Questiona-se também 

quais aspectos que estes profissionais associam à criatividade: a criatividade está associada a 

características pessoais? À possibilidade de produtos ou soluções que dela derivam? O que estes 

profissionais consideram como criativo? Eles entendem ser possível criar um produto 

efetivamente novo? 

 

2.4.2 Atividade de criação nas indústrias criativas 

No âmbito das indústrias criativas, continua sendo os indivíduos que dão origem à 

concepção e desenvolvimento de produtos criativos, tal como ocorre nas indústrias tradicionais; 

no entanto, nem todos os indivíduos usam a criatividade, por meio de seu emprego ou vocação, 

para uma função social de criar valor econômico ou cultural; ademais, a apropriação da 

criatividade para a criação de valor de mercado exige um quadro socioinstitucional que favoreça 

o seu estímulo (HARTLEY, 2005).  

Assim, a despeito da possibilidade infinita de criação das indústrias criativas e culturais 

(CAVES, 2000), a criação depende do contexto e da forma como a mesma irá se revelar. Em 

outras palavras, isto quer dizer que a criatividade gera valor não apenas pelo fato de os 

indivíduos serem e agirem de forma criativa, mas somente quando esses indivíduos encontram 
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ambientes onde o acesso, capital, infraestrutura, regulamentação, mercados, propriedade, 

direitos e processos em larga escala possibilitam monetizar essa criatividade (HARTLEY, 

2005). 

Nas indústrias criativas, o quadro socioinstitucional que permite a apropriação da 

criatividade para criação de valor de mercado se dá no seio de complexas redes sociais, que 

envolvem parcerias e coordenação de novas ideias, e se utilizam de novos recursos e aparatos 

tecnológicos para produção, promoção e distribuição (BENDASSOLLI et al., 2009; BECKER, 

1982; JEFFCUTT; PRATT, 2002; POTTS et al., 2009).  

No que diz respeito ao papel das novas tecnologias para a apropriação da criatividade e 

geração de valor, Jaguaribe (2017) advoga que as novas tecnologias de informação e 

comunicação possibilitam que pequenos produtores façam uso das mesmas para produzir e 

disseminar suas criações. Tal fato promove a descentralização das atividades econômicas entre 

pequenas empresas ou pequenas comunidades de produtores das indústrias criativas 

(KIRSCHBAUM et al., 2009), enfraquecendo o domínio que organizações de grande porte 

detinham sobre certos setores, por antes possuírem controle dos meios de produção e 

distribuição (BENDASSOLLI et al., 2009).  

Alencar (1998) também aponta que o ambiente organizacional é crucial para a expressão 

da criatividade, uma vez que esta ocorre num contexto social que depende de processos de 

pensamento que têm raízes na cultura organizacional, e que as normas, tradições, valores, tabus, 

sistemas de incentivo e punições afetam a expressão da criatividade (ALENCAR, 1998).  

Assim, para que ocorra o processo criativo, é preciso que haja um pensar flexível e uma 

capacidade de adaptação (LEAL, 2007), o que resulta na necessidade de um contexto 

organizacional de flexibilização das estruturas, flexibilização da gestão de recursos (inclusive 

pessoais) e flexibilização dos processos nas organizações criativas (KIRSCHBAUM et al., 

2009). 

A respeito dos contextos e ambientes que favorecem o florescimento da criatividade, 

onde novas ideias podem ser estimuladas, desenvolvidas e transformadas em algo útil, Jeffcutt 

(2009) adverte que não obstante existam esses contextos e ambientes, isto não significa que a 

criatividade está em qualquer contexto. O autor sustenta que a criatividade está incrustada em 

uma interação complexa entre contexto e organização, uma vez que precisa ser tratada como 

um processo, que requer conhecimento, redes e tecnologia. Explica ainda que esse processo-

chave ainda é pouco entendido na economia do conhecimento, mas que tem sido realçado pelo 

interesse recente em torno das indústrias criativas (JEFFCUTT, 2009).  
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 Outro fator que se leva em conta no contexto de criação das indústrias criativas é 

instabilidade da demanda: a incerteza é uma característica essencial que gira em torno dos 

produtos culturais e criativos, uma vez que os produtores não têm capacidade de prever o 

sucesso comercial que terão seus produtos, os quais nem sempre se beneficiam de experiências 

anteriores (DIMAGGIO, 1977; CAVES, 2000). Apesar das incertezas, a demanda dos 

consumidores por novidades oriundas das indústrias criativas é ilimitada, forçando os 

produtores a uma espiral de criação e inovação que pode ou não ter retorno financeiro 

(DIMAGGIO, 1977).  

Kirschbaum et al. (2009) também destacam como aspecto primordial das indústrias 

criativas a incerteza na aceitação e na forma de consumo do produto cultural, e que a 

predominância dessa incerteza leva as organizações ou a influenciar seu ambiente de forma a 

diminui-la, ou a modificar seus processos de criação e sua estrutura para atender ao ambiente 

complexo e dinâmico. Isto leva as organizações criativas a buscarem, por exemplo, a adoção 

de rotinas, arranjos organizacionais e novas abordagens de liderança, mais flexíveis, e que se 

aproximam das formas organizacionais pós-burocráticas, onde a recusa da hierarquia é aceitável 

e legítima (KIRSCHBAUM et al., 2009).  

Uma capacidade dinâmica que emerge de toda essa propensão à flexibilização é a 

“improvisação planejada”. Se em outros setores tradicionais a improvisação é tida como algo 

marginal, ou que só ocorre diante de uma situação emergencial, nas indústrias criativas ela é 

constantemente necessária para a realocação ágil de recursos nos processos. Nas indústrias 

criativas, a improvisação é planejada, incorporada e integrada à gestão de uma forma 

consciente, e isto corrobora para expandir a incorporação também da criatividade de forma 

consciente na rotina da organização, como elemento central das operações (KIRSCHBAUM et 

al., 2009). 

Outra característica acerca da criação no âmbito das indústrias criativas é que ocorre 

uma dualidade na tentativa de gerenciar o tradicional e o moderno (KIRSCHBAUM et al., 

2009). Cunha Filho (2011, p. 119), versando sobre as preocupações que deve ter o poder público 

no tocante ao gerenciamento e resguardo da cultura e da economia criativa, alerta sobre o 

equívoco de se entender a criatividade como sinônimo perfeito de inovação, e assinala que a 

estrutura pública para a economia criativa deve pensar e atuar por linguagens como as das artes 

e da filosofia, sobre o posto e o proposto. Assim, sustenta que no âmbito da economia da cultura 

e criativa, deve-se atentar para as três dimensões temporais: deve-se ter preocupações com a 

inventividade, que é “a antessala de contato com o futuro”, mas também com a “preservação e 
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até o resgate de bens, valores e processos da época presente e de outras que ficaram para trás 

no calendário”. O autor afirma que o resguardo da cultura 

não implica petrificar as relações por simples amor ao passado, nem ter ojeriza ao que 
é novo, mas ter criticidade sobre ambos e respeito pelo porvir. Guardar o tesouro 
cultural se distancia de aceitar ou rejeitar o novo simplesmente porque é novo ou o 
velho tão somente por ser velho; é ter cada um na medida em que ajudem a concretizar 
o que dignifica a humanidade, os outros seres e o meio nos quais e com os quais vive 
e convive (CUNHA FILHO, 2011, p. 118). 

 

No tocante à atividade de criação de ideias e produtos, além da dualidade 

tradicional/moderno, Kirschbaum et al. (2009) apontam as seguintes dualidades que precisam 

ser equilibradas pela gestão das indústrias criativas: novidade/familiaridade, global/local, 

autenticidade/sucesso. 

Isto posto, surgem os questionamentos: como se dá a criação nas indústrias criativas 

gastronômicas? Os profissionais criativos a concebem como um processo lógico, planejado? 

Há tempos e processos preestabelecidos ou predomina a improvisação? Há limitações na 

atividade de criação devido à instabilidade e incerteza da demanda ou a outros fatores? Há 

ocorrência de dualidades ou tensões neste processo criativo? 

 

2.4.3 Corebusiness das indústrias criativas 

Lipovetsky e Serroy (2015) advogam que vivemos hodiernamente na Era Transestética, 

que se caracteriza, em suma: pela hiperarte, ou seja, pela infiltração da arte na indústria, no 

comércio e em toda a vida comum; pela crescente imposição das emoções, do estilo, da beleza 

e da mobilização dos gostos e sensibilidades como imperativos estratégicos; pelo trabalho 

sistemático de estilização dos bens e dos lugares mercantis; e pela generalização das estratégias 

estéticas com finalidade mercantil nos setores de consumo.  

Nesta nova economia transestética, a prioridade das organizações se volta para a criação 

e oferta de imagens, estilos, ambientes, espetáculos e lazeres que possibilitem distrações, 

emoções, divertimentos e experiências excitantes para os consumidores (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015). Nessa esteira, Haug (1997) já havia afirmado que em todas as esferas da 

sociedade hodierna – lazer, entretenimento, saúde, alimentação, artes - o consumidor retira das 

mercadorias uma expressão estética.  

Inseridas neste fenômeno transestético, Caves (2000) entende que a razão de ser das 

indústrias criativas reside na oferta de uma experiência e de um valor - cultural, artístico ou de 

entretenimento - aos consumidores; Hesmondhalgh (2002), por seu turno, afirma que o core 

destas indústrias está diretamente envolvido com a produção de um significado social. 



42 
 

Neste contexto, as indústrias criativas também têm o potencial de criar identidades, 

gostos, preferências, imagens, necessidades; em outras palavras, o consumo de produtos 

criativos está associado a aspectos simbólico culturais que são socialmente construídos e que 

têm o condão de situar indivíduos e grupos na sociedade  (BAUDRILLARD, 2000; BAUMAN, 

2001, 2005, 2008; DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004; LIPOVETSKY, 2004; DU GAY, 1996; 

ROSE, 1990).  

Bourdieu (1984, 1990) já havia advogado a ideia de que na sociedade contemporânea 

não é a relação do indivíduo com a produção que define sua posição de classe, seu status social, 

mas sim os padrões de consumo; os padrões de consumo definem grupos sociais que são 

demarcados por seu gosto pelos produtos consumidos, como comida, carro, entretenimento, 

música, artes. O gosto é, assim, fator de união de membros de grupos e classes; pelo critério da 

hierarquia do gosto, as classes dominantes definem suas escolhas e gostos culturais nos 

domínios da arte, do vestuário e da gastronomia, por exemplo, por meio de resoluções estéticas 

que se opõem às escolhas das classes médias e populares (BOURDIEU, 1984, 1990, 2002). 

Lawrence e Phillips (2009) explicam que os produtos culturais podem ter a utilidade de 

entretenimento, quando são interpretados apenas pelo consumidor, mas também de construção 

da imagem deste. Isto ocorre porque ao serem consumidos, os produtos culturais tanto podem 

comunicar uma imagem que é interpretada diretamente pelo consumidor, como também podem 

comunicar uma imagem que vai ser construída e interpretada por outras pessoas com as quais 

o consumidor interage, por exemplo, ao ser visto consumindo ou ao trocar comentários sobre a 

experiência de consumo. Em outras palavras, os produtos são comprados e consumidos em 

parte pelo valor simbólico que está associado à interpretação do bem ou serviço pela 

comunidade ou grupo social do consumidor.  Os autores citam como exemplo de construção de 

imagem o consumo do vinho Rotting Grapes: 

O valor dos vinhos Rotting Grapes origina-se não apenas de seu sabor e buquê, mas 
também da imagem que comunica a seus compradores, como pessoas pés no chão que 
estão aparentemente despreocupadas com uma imagem de prestígio ou de riqueza. 
[...] O aspecto mais distintivo dos vinhos Rotting Grapes é que são explicitamente 
destinados a ser consumidos pelo comprador e outros mediante atos de interpretação 
como produtos culturais. [...] A compra desse produto torna-se motivada não apenas 
pelo desejo por uma taça de vinho, mas também pelo desejo de associar o significado 
relacionado ao vinho – “não pareço com um yuppie presunçoso” – ao consumidor. 
Embora o processo de criação da dimensão simbólica seja complexo e esteja apenas 
parcialmente sob controle da gestão, entender e gerenciar esse estilo torna-se uma 
competência distintiva na qual a organização deve estar focada (LAWRENCE; 
PHILLIPS, 2009). 
 

Neste contexto, Lawrence e Phillips (2009) assinalam que diante da dificuldade de se 

criar e manter uma organização cuja necessidade não é produzir eficientemente um produto, 
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mas sim produzir, gerenciar e vender significados de forma sustentável e valorizado pelos 

consumidores a longo prazo, os gerentes devem aprender a lidar com uma nova forma de 

organização que é intensiva em símbolos, e não em capital ou conhecimento; em outras 

palavras, devem aprender a gerenciar o processo de criação simbólica dos produtos.  

Nessa esteira, a literatura aponta a dualidade existente no âmbito das indústrias criativas 

envolvendo as instâncias da arte/estética e as instâncias instrumentais/comerciais; ressalte-se 

que esta tensão já havia sido retratada por Adorno (1991) na análise acerca do conflito perene 

entre as atividades do artista e dos que o controlam, nas indústrias culturais.  

Caves (2000) defende como característica das indústrias criativas a valorização da arte 

pela arte; já Lawrence e Phillips (2009) apontam que no tocante a esta tensão, a solução adotada 

às vezes é simplesmente abandonar a pretensão da arte e adotar a popularidade como intento e 

medida de sucesso. Bendassolli et al. (2009), por sua vez, corroboram com a concepção de 

Caves, e sustentam que nessas indústrias, as concepções estéticas têm forte influência sobre as 

escolhas e direcionamento de recursos, em contraponto à funcionalidade e instrumentalidade 

que tendem a definir as prioridades de alocações de recursos nas indústrias tradicionais.  

Ocorre que não há consenso sobre a prioridade das concepções estéticas/artísticas ou 

comerciais/instrumentais no âmbito das indústrias criativas; reconhece-se que há, de fato, uma 

situação conflitante entre estas instâncias (BLYTHE, 2001; BOURDIEU, 1993). Neste sentido, 

Bourdieu (1993, 2002) sustenta que a criatividade sempre esteve presente nas realizações 

humanas, variando apenas a sua forma de institucionalização: ora como arte, ora como mercado, 

o que leva a situações ambíguas e potencialmente conflitantes, uma vez que as organizações 

criativas lidam simultaneamente com instâncias artísticas e instâncias instrumentais.  

Assim, surgem as seguintes questões: na concepção dos profissionais criativos, qual o 

core dos seus negócios? O que eles acreditam oferecer ao consumidor? O que eles acham que 

o consumidor busca ao consumir seus produtos? Há dualidades intrínsecas ao próprio core ou 

própria razão de ser dessas indústrias? 

 

2.4.4 Diferencial dos produtos das indústrias criativas 

Da centralidade da criatividade nas indústrias criativas derivam duas características 

destas: a primeira característica é que os produtos gerados por estas indústrias são diferenciados 

verticalmente. Isto porque o maior nível de criatividade e de ativos intangíveis que neles estão 

embutidos resulta em singularidades que os distanciam dos produtos oriundos das indústrias 

tradicionais, de massa (BENDASSOLLI et al., 2009; UNCTAD, 2010; REIS, 2012).  
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Acerca dos diferentes tipos de diferenciação de produtos e serviços, Sarkar (2014) 

explica que a diferenciação é do tipo vertical quando o produto ou serviço difere em termos de 

qualidade, distinguindo-se assim da diferenciação horizontal, que ocorre quando os produtos 

ou serviços, tendo a mesma qualidade, possuem algumas características diferentes; da 

diferenciação natural, quando os produtos ou serviços se diferenciam através de processos 

naturais que não são desenvolvidos pelos produtores; e da diferenciação estratégica, que é 

controlada diretamente pelos produtores através de estratégias de publicidade e promoção de 

características primárias do produto ou de serviços adicionais com ele relacionados. 

Outra característica distintiva dos produtos gerados pelas indústrias criativas é que eles 

possuem dupla face: uma mercadológica e uma simbólica, por resultarem do esforço criativo 

de indivíduos que manipulam objetos do mundo externo adicionando-lhes suas fantasias, 

desejos e crenças, simbólicas e culturais (CAVES, 2000; WINNICOTT, 1975; 

BENDASSOLLI et al., 2009; SOUZA; LIMA, 2009; SEC, 2011).  

Potts et al. (2008) também apontam esse dualismo entre mercado e simbologia dos 

produtos criativos, e argumentam que essa dupla face dos produtos confere aos mesmos grande 

especificidade e diferenciação dos demais produtos de indústrias tradicionais, o que inclusive 

leva os autores a criticarem a própria terminologia indústrias criativas, uma vez que o primeiro 

termo remete à ideia da indústria tradicional, baseada numa cultura de massa.  

Nesta esteira, Souza e Lima (2009) criticam os que enxergam as indústrias criativas por 

meio de abordagens econômicas tradicionais, pois afirmam que para contemplar as 

especificidades da produção de bens simbólico-culturais as indústrias criativas constituem-se 

por redes, e devem ser estudadas mediante abordagens de redes, tanto na esfera de produção 

como na esfera de consumo. 

Um aspecto que pode ser observado no que tange essa dupla face mercadológica e 

simbólica, é que os consumidores dos produtos das indústrias criativas acreditam consumir não 

apenas objetos materiais, mas sim objetos culturais (BENDASSOLLI et al., 2009). O consumo 

de artefatos culturais emerge em associação ao surgimento, a partir da década de 1990, de uma 

nova classe de serviços que combinava capital cultural e capital econômico (BOURDIEU, 

1984, 1990), e à transformação do consumo material em consumo cultural num cenário de 

estetização da vida cotidiana (FEATHERSTONE, 1991).  

Em relação à estetização da vida cotidiana, Lipovetsky e Serroy (2015) afirmam que 

ocorreu nas últimas três décadas o deslocamento do capitalismo de produção para um 

capitalismo do tipo cultural, marcando um tempo em que a produção, distribuição e consumo 

industriais e a cultura não mais constituem universos separados ou inconciliáveis e fazendo 
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surgir o que os autores denominam de capitalismo artista ou criativo transestético. Neste 

capitalismo, as principais mercadorias são bens e serviços impregnados de um componente 

estético-emocional, resultantes do trabalho dos “criativos”, que se impõem como os novos 

criadores e desenvolvedores de mercado (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).  

Assim, dada a dupla face dos produtos gerados pelas indústrias criativas, eles não têm 

função unicamente prática, material ou fisiológica, e seu valor não deriva somente das suas 

propriedades físicas ou materiais, mas do valor que o consumidor lhes atribui na experiência de 

consumo, daí serem denominados como bens de experiência. Tampouco este valor é fruto 

apenas de cálculos racionais relacionados a aspectos econômicos: o valor atribuído pelo 

consumidor está associado a lógicas culturais, sociais e coletivas (CAVES, 2000; LASH; 

URRY, 1994; NEGRI; LAZZARATTO, 2001; McCRACKEN, 2003).  

Assim, no consumo dos produtos gerados pelas indústrias criativas, a percepção de 

utilidade e o valor dos produtos culturais derivam da carga dos sentidos e significados 

socialmente compartilhados pelo consumidor no ato do consumo (CAVES, 2000; GRISWOLD, 

1987; BENDASSOLLI et al., 2009). Ressalta-se que hodiernamente o valor atribuído pelo 

consumidor no consumo de bens culturais está cada vez mais associado a propósitos hedonistas, 

ou seja, à busca de prazer, distração, emoções e sensações (LIPOVETSKY, 2010).  

Se para o consumidor, os produtos criativos constituem bens de experiência que 

acontece no próprio ato do consumo, para os produtores os benefícios advindos dos produtos 

criativos não são exauridos em seu consumo, atribuindo aos produtos criativos uma perenidade 

a qual Caves (2000) denomina de ars longa.  Isto porque os referidos benefícios podem ser 

usufruídos durante um longo período por meio de ganhos advindos de pagamentos de royalties 

pela utilização das obras, seja em forma de reprodução ou publicação; tais ganhos devem ser 

gerenciados por regras específicas de propriedade intelectual (CAVES, 2000). 

Isto posto, surgem os questionamentos: o que os profissionais criativos entendem ser o 

diferencial dos seus produtos? Nas suas concepções de diferencial, estão contemplados aspectos 

materiais e simbólicos dos produtos?   
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente seção descreve os procedimentos metodológicos traçados com o fito de 

alcançar os objetivos geral e específicos estabelecidos para a pesquisa. Apresenta-se ao longo 

de oito subseções: o paradigma em que se funda a pesquisa, sua classificação tipológica, a 

estratégia adotada, a amostra e os sujeitos da pesquisa, os procedimentos para coleta, tratamento 

e análise de dados, o instrumento de coleta e as categorias analíticas e unidades de registro. 

 

3.1 Paradigma da pesquisa 

A presente pesquisa se funda no paradigma progressista e na perspectiva pós-

modernista. Paradigma pode ser definido como a rede que contém as premissas 

epistemológicas, ontológicas e metodológicas as quais, independentemente de verdade ou 

falsidade absolutas, tornam-se parcialmente autovalidadoras para um dado pesquisador 

(BATESON, 1972 apud DENZIN; LINCOLN, 2006).  No contexto da pesquisa científica, o 

paradigma representa o conjunto de crenças fundamentais e basilares que orientam a pesquisa 

e que traduzem a forma como o pesquisador observa o mundo, e a forma como ele entende que 

o mundo deve ser compreendido e estudado (GUBA, 1990).  

Segundo Gray (2012), a pesquisa qualitativa pode se fundamentar em dois paradigmas: 

o naturalista, que engloba as perspectivas pós-positivismo e realismo; e o progressista, que se 

associa às seguintes perspectivas: teoria crítica, construtivismo, pós-modernismo, feminismo.  

Sob o paradigma progressista, vislumbra-se que realidade e ciência são socialmente 

construídas; isso leva o pesquisador a se preocupar mais com a obtenção de um profundo 

envolvimento com os participantes, para entender sobre como os mesmos constroem a realidade 

social, do que com a replicação e generalização de conclusões. Vislumbra-se, outrossim, que 

os pesquisadores fazem parte do contexto da pesquisa, uma vez que importa também a forma 

como o pesquisador constrói a realidade social; numa pesquisa progressiva, a visão, os 

sentimentos, e a interpretação do pesquisador se tornam parte dos dados da pesquisa. Sob o 

paradigma progressista vislumbra-se, ainda, que o propósito da pesquisa é problematizar e 

revelar realidades ocultas, por meio de um diálogo reflexivo e autocrítico (GRAY, 2012).  

No tocante à perspectiva pós-moderna, Flick (2009) adverte que o fim das grandes 

narrativas e teorias, a pluralização das esferas de vida e a nova diversidade de ambientes, 

subculturas, estilos e formas de vida exigem uma nova sensibilidade para o estudo empírico das 

questões. Ressalta que as narrativas agora devem ser limitadas em termos locais, temporais e 

situacionais, daí a relevância da pesquisa qualitativa, que é altamente contextual (FLICK, 2009; 

GRAY, 2012). Flick (2009) assinala, ainda, que devido às diferentes linhas de desenvolvimento 
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na história da pesquisa qualitativa, a mesma pode se apoiar em várias posturas e métodos, de 

forma que não é construída a partir de uma teoria ou abordagem metodológica única. 

Nos estudos organizacionais, a utilização de abordagens pós-modernas surgiu 

notadamente na década de 1970, como vertentes de resistência à predominância da ortodoxia 

funcionalista e positivista, diante da crise e contradição presentes na área organizacional e da 

necessidade de novas abordagens teóricas e novas possibilidades de reflexão e análise para os 

estudos organizacionais (BURRELL; MORGAN, 1979; VIEIRA; CALDAS, 2006). 

Certas condições sociais que emergiram a partir da década de 1970 contribuíram para 

uma crise do discurso modernista e a utilização das abordagens pós-modernas no âmbito 

organizacional: crescimento do tamanho das organizações; rápida implementação das 

tecnologias de comunicação/informação; globalização; mercados turbulentos; mudança da 

natureza do trabalho; conflitos de classe; profissionalização da força de trabalho; economias 

em estagnação; problemas ecológicos espalhados pelo mundo todo. Estas condições 

acarretaram um tensionamento na estratégia e no raciocínio instrumentais; o controle baseado 

no poder trabalhista começou a perder espaço para o controle baseado no poder da mente e na 

subjetividade dos empregados, de forma que essas mudanças passaram a exigir dos teóricos e 

profissionais das organizações novas respostas de pesquisa (ALVESSON; DEETZ, 1998).  

Assim, Alvesson e Deetz (1998) sustentam que é importante esforçar-se para 

compreender essa perspectiva, não por constituir uma teoria nova e diferente, mas porque 

proporciona caminhos únicos para entender as organizações. Na mesma esteira, Vieira e Caldas 

(2006) salientam a importância das vertentes pós-modernistas no campo dos estudos 

organizacionais, por constituírem alternativas ao modo de gerar conhecimento e pela 

possibilidade de trazerem avanços e inovações a uma área que é afeita à reprodução de 

conhecimento. 

  

3.2 Tipologia da pesquisa 

Com vistas a alcançar o objetivo geral de analisar como se configuram as características 

e dualidades da indústria criativa na percepção de profissionais da indústria criativa 

gastronômica foi realizada a presente pesquisa, de natureza qualitativa, e finalidade exploratória 

e descritiva. O fenômeno aqui estudado corresponde às características e dualidades da indústria 

criativa. 

Godoy (1995) explica que a pesquisa qualitativa se mostra propícia quando o fenômeno 

pode ser mais bem compreendido no contexto em que ocorre e deve ser analisado a partir de 

uma perspectiva integrada. Explica a autora que a abordagem qualitativa, enquanto exercício 
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de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ao contrário, permite 

que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem 

novos enfoques (GODOY, 1995).  

Segundo Gray (2012), os estudos qualitativos são apropriados quando se conhece 

relativamente pouco sobre um fenômeno, e também quando se almeja verificar se proposições 

teóricas são sustentadas pelas evidências. Rey (2005) destaca que o objetivo central da pesquisa 

qualitativa é a construção de modelos teóricos compreensivos e com valor explicativo sobre 

sistemas complexos, cuja organização sistêmica é inacessível à observação, seja esta natural ou 

provocada. 

Destarte, a abordagem qualitativa é a que se traduz pertinente ao presente estudo, que 

se propõe a analisar de forma problematizada as evidências emergentes do fenômeno estudado 

sob um enfoque dialético e pós-modernista, e à luz das proposições teóricas existentes acerca 

das indústrias criativas.  

Quanto à finalidade, a presente pesquisa é exploratória, uma vez que há, consoante já 

exposto, pouco estudo teórico e empírico acerca do tema, e descritiva, porque tem como 

objetivo analisar para então descrever como se configuram as características e dualidades da 

indústria criativa na percepção de profissionais da indústria criativa gastronômica (GRAY, 

2012).   

 

3.3 Estratégia da pesquisa 

Adotou-se nesta pesquisa o estudo de caso como estratégia de investigação, sendo as 

características e dualidades atinente às indústrias criativas o caso/fenômeno a ser analisado.  O 

estudo de caso pode ser definido como a estratégia empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real; esta estratégia encontra-se fortemente 

associada à pesquisa qualitativa por possibilitar a compreensão do fenômeno estudado em 

profundidade (YIN, 2010), e a integração e comparação de diferentes perspectivas, gerando 

uma concepção rica e detalhada acerca de um contexto (GRAY, 2012).  

Ainda conforme Yin (2010), o estudo de caso é a estratégia indicada quando a pesquisa 

visa contribuir com o desenvolvimento teórico de temáticas pouco exploradas, como é o caso 

da literatura acerca das indústrias criativas, a qual é escassa, dispersa e fragmentada 

(BENDASSOLLI et al., 2009). Ademais, as instituições e pesquisadores de gestão dedicam 

pouco tempo para investigar em nível empírico as organizações intensivas em símbolos e que 

produzem serviços culturais (MIGUEZ, 2009; LAWRENCE; PHILLIPS, 2009). 
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Ao adotar-se aqui o paradigma progressista e a perspectiva do pós-modernismo, em 

aliança com a abordagem qualitativa e a estratégia do estudo de caso, parte-se da premissa que 

a teoria existente tem um caráter preliminar e relativo, descartando-se a ideia de que ela 

representa um modelo - correto ou incorreto da realidade (GODOI; BALSINI, 2006).  

Assim, por meio da investigação empírica do caso/fenômeno analisado, vivenciado por 

profissionais da indústria criativa gastronômica, pretende-se com esta pesquisa levantar em 

maior variedade e profundidade informações que contribuam para a problematização, 

avaliação, validação e construção da literatura atinente às indústrias criativas.  

 

3.4 Amostra e sujeitos da pesquisa 

Afora o recorte da pesquisa no setor gastronômico dentre os demais setores das 

indústrias criativas, conforme exposto na seção atinente à justificativa deste trabalho, delimitou-

se a amostra do estudo no segmento artesanal do referido setor; este recorte foi feito pelas 

seguintes motivações. Primeiramente, vislumbrou-se um potencial de riqueza de características 

e dualidades concernentes ao segmento, o que se constata pela própria terminologia artesanal, 

que por si já sugere uma dualidade/tensão tanto com a temática do estudo - as indústrias 

criativas, como com o contexto pós-industrial hodierno. Assim, presumiu-se que o recorte do 

estudo no segmento artesanal poderia resultar numa maior problematização e profundidade do 

fenômeno estudado nesta pesquisa. 

O recorte deveu-se ainda à expressividade que este segmento vem adquirindo nos 

últimos anos, notadamente no que diz respeito às padarias e cervejarias artesanais. Dados da 

Associação Brasileira de Cerveja Artesanal-ABRACERVA apontam que no ano de 2018 houve 

um crescimento significativo no número de cervejarias inscritas no Brasil: foram criadas 210 

novas cervejarias - mais do que 4 por semana - atingindo-se a marca de 889 cervejarias 

artesanais registradas no país, que empregam mais de 37.000 empregados diretos 

(ABRACERVA, 2019). As padarias artesanais, por sua vez, segundo dados do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE (2017), são responsáveis por 79% 

da fabricação dos produtos panificados de toda a cadeia produtiva da panificação, e seu 

faturamento equivale a 12,66% do faturamento do setor de alimentos. Ademais, Fortaleza está 

entre os principais mercados de padaria artesanal do Brasil: 93,2% dos consumidores do 

mercado de panificação da cidade prefere comprar pães em padarias artesanais do que os pães 

industriais/de supermercado (SEBRAE, 2017). 

Para definição do tamanho da amostra, foi utilizado o critério do ponto de saturação de 

Thiry-Cherques (2009) para pesquisas qualitativas, o qual recomenda que o protocolo de 
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pesquisas contemple um mínimo de 6 observações e um máximo de 15 observações para que 

se atinja a saturação – ponto em que as observações deixam de ser necessárias pois nenhum 

novo elemento permitiria ampliar o número de propriedades do objeto investigado.  

Assim, considerando o critério supracitado, e os recortes da pesquisa no setor 

gastronômico e no segmento artesanal, foi definido o intervalo entre 6 a 15 sujeitos dentre 

profissionais da indústria criativa gastronômica artesanal para a amostra, que foi delimitada 

conforme os seguintes critérios e passos: 

a) que o estabelecimento gastronômico nos quais os sujeitos trabalhem mantenha pelo 

menos uma rede social ativa (no caso, pesquisou-se a rede Instagram) e em constante 

interação com seus seguidores/consumidores: este critério foi adotado a partir de 

definições da literatura segundo as quais as indústrias criativas correspondem 

àquelas atividades que não são, per si, uma novidade; ao contrário, são atividades 

tradicionais, como a gastronomia, mas que se utilizam de novas tecnologias 

midiáticas para o uso dos novos consumidores-cidadãos interativos e para 

divulgação, promoção e disseminação de suas criações (HARTLEY, 2005; 

JAGUARIBE, 2017);  

b) que o estabelecimento gastronômico se autoqualifique como artesanal: salienta-se 

que esse critério de escolha por autorreferência é legítimo dentro da perspectiva pós-

moderna, pois ao considerar-se que não há conhecimento neutro, desinteressado, 

torna-se válido utilizar e produzir conhecimento a partir da autorreferência dos 

sujeitos, não sendo a subjetividade um problema para a objetividade, no contexto 

das pesquisas científicas. Isto porque nesta perspectiva as grandes narrativas são 

substituídas por narrativas locais disjuntas, fragmentadas, abrindo-se espaço para a 

celebração de múltiplas perspectivas, posições e estruturações, e, diante dessa 

ausência de metanarrativas, cada sujeito vai poder criar as suas próprias narrativas; 

assim, a perspectiva pós-moderna, a despeito de diluir os sujeitos e as narrativas, o 

coloca no centro das coisas: a esfera pessoal torna-se política, sendo legítimo que os 

sujeitos tenham autoridade para se autoafirmarem, se autoreconhecerem e para falar 

de si mesmos (ALVESSON; DEETZ, 1998); 

c) que os sujeitos a serem entrevistados sejam ao mesmo tempo proprietários do 

estabelecimento e que atuem na dinâmica criativa e produtiva do negócio, ou seja, 

na criação e produção dos alimentos, pois presume-se esta condição permite que o 

sujeito tenha conhecimento mais amplo e profundo acerca do fenômeno estudado, 

podendo contribuir de forma mais significativa na coleta de dados; 
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d) acessibilidade e conveniência: em consonância com os critérios acima descritos, foi 

realizada uma busca por estabelecimentos gastronômicos artesanais sediados em 

Fortaleza, na rede social Instagram. Após identificação de nove estabelecimentos, 

dentre padarias e cervejarias artesanais, foi feito um primeiro contato por meio de 

mensagem privada na própria rede social – no caso de alguns estabelecimentos a 

pesquisadora não obteve resposta na rede, e então dirigiu-se pessoalmente ao local. 

Neste primeiro contato a pesquisadora se identificou, explicou em linhas gerais do 

que tratava a pesquisa e indagou quem era o proprietário do estabelecimento, e se o 

mesmo efetivamente atuava na criação/produção dos alimentos, sendo esta última 

resposta positiva nos nove casos. Em seguida, a pesquisadora indagou sobre a 

disponibilidade do profissional em participar da pesquisa. Inicialmente todos os 

profissionais dos nove estabelecimentos mostraram-se disponíveis; no entanto; um 

dos profissionais não restou efetivamente acessível quando dos contatos posteriores 

para marcação da entrevista. Logo, foram entrevistados oito profissionais: quatro 

cervejeiros, três padeiros e uma padeira. Os procedimentos posteriores estão 

descritos na seção seguinte, que trata da coleta de dados. 

 

3.5 Coleta de dados 

Para alcance dos objetivos propostos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas para 

coleta dos dados primários, técnica que oferece como vantagem maior flexibilidade ao 

entrevistador, o qual pode requerer emergencialmente dados que não estavam previamente 

inseridos no roteiro da entrevista, mas que se mostraram relevantes no decorrer da mesma, o 

que acaba resultando também em maior profundidade dos dados, e também ao entrevistado, 

que pode discorrer sobre o tema proposto sem tantas amarras a condições prefixadas pelo 

entrevistador (LAKATOS; MARCONI, 2001; YIN, 2010). 

As entrevistas foram realizadas com quatro cervejeiros, três padeiros e uma padeira de 

estabelecimentos gastronômicos artesanais sediados em Fortaleza e eleitos conforme os 

critérios descritos na seção anterior. A coleta ocorreu durante os meses de Fevereiro e Março 

de 2019, em dias e horários acordados com a pesquisadora, de acordo com a disponibilidade 

dos entrevistados. A maioria das entrevistas aconteceu nos próprios estabelecimentos dos 

entrevistados; somente três sujeitos preferiram marcar a entrevista em outro local (cafeterias, 

nos três casos) devido a restrições de espaço/privacidade em seus estabelecimentos.   

No momento anterior à entrevista, a pesquisadora explicou novamente sobre os 

objetivos da pesquisa, esclareceu para os entrevistados que eles podiam ficar à vontade para 
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questionar alguma pergunta que não achassem clara, para responder sem preocupações em 

relação a acertos/erros, e para expressar livremente o que viesse em sua mente ainda que não 

estivesse estritamente relacionado com cada pergunta feita pela pesquisadora. Em seguida, a 

pesquisadora indagou os entrevistados se eles consentiam em ser identificados, caso fosse 

necessário, obtendo resposta positiva em todos os casos.  

As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados e posteriormente 

transcritas literal e integralmente, sem correções quanto aos erros cometidos, de forma a manter 

a fidedignidade dos relatos; gerou-se um total de 333 minutos (5 horas e 33 minutos) de áudio, 

e 66 páginas de transcrição dos relatos, ficando a média de cada entrevista em 41 minutos de 

áudio e 8 páginas de relatos transcritos. 

  

3.6 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta consistiu num roteiro de entrevista semiestruturado, composto 

por 9 perguntas: duas questões introdutórias, feitas com o intuito de quebrar o gelo e deixar o 

entrevistado mais à vontade para responder às questões seguintes, que correspondiam 

propriamente aos objetivos da pesquisa; e sete questões elaboradas com vistas a atender aos 

objetivos estabelecidos para a pesquisa. No Quadro 3, abaixo, apresenta-se o roteiro da 

entrevista, de forma que cada bloco de questões encontra-se correlacionado ao objetivo 

específico que busca atender: 

 

Quadro 3 – Roteiro de entrevista. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO DO  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Questões introdutórias 

Nome 
Idade 
Escolaridade 
1. Falar da trajetória profissional e como chegou ao ofício atual 
2. O que faz uma cerveja/um pão ser artesanal? 

i) identificar a concepção de 
profissionais da ICG acerca da 
criatividade 

3. Na sua concepção, o que é criatividade?  
4. O que você considera como criativo? É possível criar um produto 
efetivamente novo? 

ii) verificar a percepção de 
profissionais da ICG sobre a 
atividade de criação  

5. Como ocorre a criação dos produtos?  
6. Você considera que tem liberdade para criar ou há limitações? 

iii) examinar como profissionais 
da ICG entendem o core dos seus 
negócios 

7. O que você oferece ao consumidor? 
8. O que você acredita que o consumidor busca no seu negócio?  
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iv) investigar como profissionais 
da ICG percebem o diferencial dos 
seus produtos 

9. Quais os diferenciais do seu produto?  
  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

3.7 Análise dos dados 

Segundo Creswell (2010), a análise de dados em uma pesquisa qualitativa deve ocorrer 

durante todo o processo de coleta de dados, de forma que o pesquisador possa interagir com os 

resultados parciais da pesquisa e amadurecer gradualmente suas reflexões em relação à mesma.  

Neste estudo, os relatos das entrevistas foram analisados de forma qualitativa por meio 

da análise de conteúdo, técnica que para além de possibilitar a tabulação, codificação e 

intepretação dos dados, permite compreender criticamente o conteúdo manifesto ou latente das 

comunicações, e seus sentidos explícitos e ocultos (CHIZZOTTI, 2011).  

A técnica de análise de conteúdo engloba três fases, a saber: a) pré-análise: corresponde 

ao momento em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo 

operacional e sistematizar as ideias iniciais, e se dá por meio das seguintes etapas: (i) leitura 

flutuante, que consiste no estabelecimento do contato inicial com os dados coletados; (ii) 

escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado; (iii) formulação 

das hipóteses e dos objetivos, caso ainda não tenham sido estabelecidos; b) exploração do 

material: fase em que se definem e classificam as categorias de análise e as unidades de registro; 

esta fase será detalhada na seção a seguir; c) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação: fase em que ocorre a condensação e a análise reflexiva e crítica das informações, 

culminando nas interpretações inferenciais (BARDIN, 2016).  

A análise de dados em pesquisas qualitativas pode ser auxiliada por sistemas de 

codificação manuais ou computadorizadas. Mozzato e Grzybovski (2011) apontam que o uso 

de programas computacionais tem o fito de facilitar, agilizar e validar as análises do material 

que foi coletado, possibilitando uma visão mais estruturada dos resultados gerados pelo 

pesquisador, o qual é responsável por todo o trabalho de leitura e separação dos conteúdos em 

dimensões de análise, unidades de registro e contexto.  

Nesta pesquisa, a análise dos dados oriundos das entrevistas foi auxiliada pelo uso do 

ATLAS.ti, software que facilita a análise de dados, uma vez que permite a organização e 

categorização dos relatos transcritos, viabilizando a análise de forma estruturada e sequencial, 

e que permite a estruturação e conexão das categorias analíticas e das unidades de registro. 

Além disso, utilizando-se do software, é possível produzir dados, esquemas e figuras que 

apontem importância e ranqueamento das informações.  
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Dessa forma, nas subseções 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 deste trabalho, que tratam das categorias 

de análise definidas para o estudo, a visualização dos resultados é complementada com a 

apresentação de figuras desenhadas por intermédio da ferramenta Network View, do software 

ATLAS.ti. Para cada categoria de análise, correspondente aos objetivos específicos da pesquisa, 

é apresentada uma figura oriunda da citada ferramenta que apresenta de forma esquemática e 

em ordem decrescente de frequência as citações que ocorreram para cada unidade de registro. 

 Em cada figura, as respectivas unidades de registro definidas para a categoria analítica 

geram códigos que são conectados por meio de setas; cada código é indicado com um par 

ordenado de dois números, como código {x – y}, nos quais  “x” representa a frequência de uso 

da unidade de registro, isto é, o número de citações às quais o código foi relacionado, e “y” 

representa a densidade do código, isto é, o número de outros códigos aos quais ele está ligado 

– neste estudo, os códigos foram associados a cada categoria analítica pertinente.  

Assim, para além da dissertação propriamente dita da análise dos resultados expostos, o 

uso das figuras oriundas do Network View possibilita que os resultados atinentes a cada 

objetivo específico delineado para a pesquisa sejam mais facilmente visualizados.  

 

3.8 Categorias analíticas e unidades de registro 

Consoante Bardin (2016), a definição das categorias analíticas e unidades de registro 

ocorre na segunda fase da análise de conteúdo, a fase de exploração do material. Nesta fase, 

define-se: a) as categorias ou sistemas de codificação; b) as unidades de registro - unidade de 

significação correspondente ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando 

à categorização e à contagem frequencial; c) as unidades de contexto nos documentos - unidade 

de compreensão para codificar a unidade de registro, correspondente ao segmento da 

mensagem, com o fito de compreender a significação exata da unidade de registro.  

Na presente pesquisa, a definição das categorias analíticas e unidades de registro ocorreu 

consoante o modelo misto proposto por Laville e Dionne (1999). Nesse modelo misto, o 

pesquisador agrupa inicialmente as diversas unidades de registro nas categorias analíticas 

previamente fixadas, contudo, no decorrer da análise podem ser feitas revisões críticas, 

tomando muitas vezes como ponto de partida elementos não classificados a priori, o que pode 

resultar na criação de novas categorias/unidades, na ampliação ou subdivisão de categorias 

existentes, ou na definição de novos critérios de pertinência, a partir da análise dos relatos das 

entrevistas.  

Logo, neste modelo, a grade de categorias e unidades de registro não tem um caráter 

imutável, podendo ser alteradas de acordo com a análise e as interpretações da pesquisadora, 
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não ficando a análise limitada à verificação da presença de elementos predeterminados 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Assim, apoiando-se no referencial teórico existente e com a finalidade de atingir os 

objetivos específicos propostos, foram previamente definidas quatro categorias de análise: 

Criatividade na ICG; Atividade de criação na ICG; Corebusiness da ICG e Diferencial dos 

produtos da ICG. As categorias e as respectivas unidades de registro que foram definidas 

inicialmente para a pesquisa estão apresentadas no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4 – Categorias analíticas e unidades de registro 

CATEGORIAS ANALÍTICAS UNIDADES DE REGISTRO 

Criatividade na ICG 

Criatividade como recurso-chave 
Ruptura do padrão 
Criatividade objetiva/instrumental  
Criatividade subjetiva/estética 
Características pessoais 
Variedade infinita de produtos 
Dualidade genuíno x imitação 
Dualidade comércio x arte/estética 

Atividade de criação na ICG 

Processo/esforço criativo 
Redes sociais 
Parcerias 
Novas tecnologias 
Incerteza da aceitação 
Instabilidade da demanda 
Demanda ilimitada  
Processos/estruturas/rotinas flexíveis 
Improvisação planejada 
Dualidade tradicional x moderno 
Dualidade novidade x familiaridade 
Dualidade global x local 
Dualidade autenticidade x sucesso 
Dualidade comércio x arte/estética 

Corebusiness da ICG 

Oferta de experiência 
Oferta de valor cultural/artístico/entretenimento 
Estratégias estéticas 
Produção de significado social 
Construção de imagem  
Formação de gostos 
Priorização da instância comercial 
Priorização da instância estética 
Dualidade comércio x arte/estética 

Diferencial dos produtos da ICG 

Diferenciação vertical/qualidade 
Ruptura do padrão tradicional 
Face mercadológica 
Face simbólica 
Objetos culturais 
Componente estético-emocional  
Dualidade face mercadológica x face simbólica 
Dualidade comércio x arte/estética 
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Fonte: Elaborado pela autora com base no referencial teórico da pesquisa (2019). 

 

Importante salientar que, consoante se vê no quadro acima, a unidade de registro 

“Dualidade comércio x arte/estética” foi estabelecida para as quatro categorias de análise, uma 

vez que trata-se de uma dualidade intrínseca à própria natureza das indústrias criativas e 

culturais, manifestando-se portanto em toda a sua razão de ser e dinâmica de atividade 

(ADORNO, 1991; BOURDIEU, 1993; BLYTHE, 2001; CAVES, 2000; BENDASSOLLI et 

al., 2009; KIRSCHBAUM et al., 2009; LAWRENCE; PHILLIPS, 2009). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção são apresentadas as informações inferidas da análise de conteúdo dos dados 

coletados na pesquisa, após o tratamento, condensação, interpretação e análise crítica dos 

mesmos. A seção encontra-se sistematizada em seis subseções. A primeira traz a identificação 

dos sujeitos da pesquisa e trata das questões introdutórias direcionadas aos mesmos no 

momento inicial da coleta de dados.  

As quatro subseções que seguem tratam da análise e discussão dos resultados atinentes 

às quatro categorias de análise definidas: i) Criatividade na ICG; ii) Atividade de criação na 

ICG; iii) Corebusiness da ICG; iv) Diferencial dos produtos da ICG, correspondentes 

respectivamente aos quatro objetivos específicos delineados para a pesquisa. Nestas subseções, 

os resultados são discutidos e confrontados com o referencial teórico, buscando-se 

problematizar e identificar convergências e divergências atinentes à temática, e evidenciando-

se os achados do presente estudo.  

A última subseção, por seu turno, apresenta uma síntese dos principais resultados da 

pesquisa, condensando-se as características e dualidades mais recorrentes na análise dos dados. 

 

4.1 Perfil dos entrevistados e questões introdutórias 

Nesta subseção, são apresentados os dados pessoais dos sujeitos da pesquisa, bem como 

são apresentados os dados coletados nas questões introdutórias feitas aos entrevistados com o 

intuito de quebrar o gelo e deixá-los mais à vontade para responder as questões subsequentes, 

que buscam atender aos objetivos específicos da pesquisa. 

Conforme apresentado no Quadro 5, os sujeitos da pesquisa compreendem 4 cervejeiros, 

3 padeiros e 1 padeira, com idade média de 39 anos e variados graus de instrução; há desde 

entrevistados que possuem ensino médio completo a entrevistados com formação em nível de 

doutorado. Os entrevistados são doravante identificados por E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8 

não com o intuito de manter o anonimato, uma vez que nenhum deles solicitou isto; ao contrário, 

todos concordaram e até mostraram-se interessados com a exposição dos seus nomes e relatos 

na pesquisa; a abreviação visa apenas facilitar a escrita nesta seção do trabalho. 

 

Quadro 5 – Dados pessoais dos entrevistados 

 NOME ORGANIZAÇÃO IDADE GRAU INSTRUÇÃO 

E1 Vicente Monteiro Coletivo Cerveja Molotov 38 Ensino Médio 

E2 Fábio Valente Donkey Head Cervejaria 36 Especialização 
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E3 Eduardo Lopes Cervejaria Luzterr 35 Ensino Médio 

E4 Wellington Alves 5E Cervejaria  38 Doutorado 

E5 Thiago Lima Pâine au levain 39 Graduação 

E6 Cassius Coelho  Grão D’Alino Padaria 45 Especialização 

E7 Kerla Alencar Pequena Padaria Caseira 42 Especialização 

E8 Juarez Santana Padoca Les Roches 46 Ensino Médio 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados na entrevista (2019). 

  

Primeiramente, foi solicitado que os entrevistados contassem sobre sua trajetória 

profissional e como chegaram ao ofício atual. E1 relata que era estudante de psicologia e estava 

largando a faculdade porque não estava mais interessado em “ser parte de uma instituição” e 

ser “uma pessoa formada que tanto faria parte de uma instituição como replicaria os moldes 

institucionais”, que isso o incomodava muito e não queria mais seguir isso. Ele conta que na 

época começou a entrar em contato com algumas obras de artistas, e que tinha um amigo que 

era artista e estava abrindo um espaço de arte em Fortaleza, onde ia ser lançada uma cerveja, 

denominada Molotov, que era uma intervenção artística mas que na verdade se tratava de uma 

cerveja comercial, da qual havia sido apenas substituído o rótulo. Relata que essa intervenção 

o impactou, e que chegando nesse espaço começou a conversar com esse amigo, que convidou 

o entrevistado para fazer dessa cerveja Molotov uma cerveja artesanal. O entrevistado 

prossegue:  

Eu tinha interesse em cervejas especiais, eu nem sabia muito bem o que era cerveja 
de fato, mas me interessava por essas diferenças né... que não eram cervejas que 
tinham o padrão do mercado. E aí como ele sabia que eu tinha esse interesse, ele ouviu 
falar em algum lugar que era possível fazer cerveja, e me convidou, e eu disse ‘nossa 
e é possível mesmo?’ Aí, me despertou essa chama. Nossa... então se é possível eu 
vou procurar aprender a fazer. E aí busquei aprender a fazer, com todas ferramentas 
que tinham próximas a mim, e aí entrei nesse mundo, nesse lugar né. (E1) 

 
Salienta-se aqui o papel que as novas mídias tiveram no aprendizado de E1, quando o 

mesmo relata “E aí fui estudar tudo que tinha disponível de internet... e aí os fóruns... internet... 

os fóruns de discussão foram muito importantes para esse aprendizado”.  

E2, por seu turno, conta que começou fazendo cerveja “na brincadeira”, sem o propósito 

comercial:  

Na verdade começou... eu chamei dois amigos pra fazer cerveja em casa, na 
brincadeira, e o primeiro lote da cerveja que a gente fez ficou muito bom, então a 
gente até achou que errou né, porque tava [sic] muito boa pra ser verdade [risos] E aí 
começamos a entregar as cervejas pros amigos, e eles foram provando, e ele disse 
‘cara tá muito boa a cerveja, realmente’. E aí eu tava [sic] fazendo um curso de 
sommelier na época e eu entreguei pra um professor meu que na verdade ele já tem 
uma grande cervejaria no Rio Grande do Sul, e ele disse ‘cara pode envazar essa 
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cerveja, ela tá muito boa, já tá dentro do padrão de mercado. Eu falei ‘não é possível 
velho, só foi o primeiro lote...’ E aí realmente a gente fez um segundo lote, um terceiro 
lote, e aí todo mundo gostou e a gente pensou em envazar essa cerveja pro mercado. 
(E2) 

 
 E2 prossegue relatando que iniciaram a produção comercial por meio de uma parceria 

em Recife com uma cervejaria cigana, e explica:  

O que é uma cervejaria cigana a gente usa a estrutura de outra cervejaria que já existe 
e produz lá. [...] Então a gente usou essa estrutura e fez alguns algumas produções e 
rapidamente a gente viu que na verdade a gente já tava [sic] com muita demanda e 
não tava [sic] nem conseguindo atender. Na verdade, todos os três primeiros lotes já 
estavam todos vendidos antes da gente terminar, então a gente viu que havia realmente 
mercado pra nossa marca, e aí a gente resolveu abrir o pub. (E2) 
 

E3 também relata que começou a fazer cerveja sem propósito comercial; conta que 

atuava há muito tempo como químico, na indústria e dando aula, e que “a partir do momento 

que eu comecei a... que eu descobri a cerveja, e que era possível fazer em casa, adotei isso como 

um hobby né”. O entrevistado relata que somente após um tempo fazendo cerveja em casa foi, 

juntamente com seus sócios, “pensando em profissionalizar esse hobby, e foi daí que surgiu a 

Luzterr”.  

E4 também revela que iniciou a fazer cerveja como hobby: 

Na verdade eu sou médico de formação, trabalho como médico. E eu já fazia cerveja 
em casa como hobbysta mesmo, e como morava em São Paulo e vim pra cá em 2015, 
os atuais sócios na verdade convidaram pra montar uma empresa que era algo único 
na época. Não tinha nenhuma cervejaria por aqui, então nós fomos pioneiros pensando 
muito nessa pegada de fazer uma coisa diferente, de trazer, de preencher uma lacuna 
no mercado que a gente sabia que existia mas não tinha ninguém que ofertasse o 
produto da cerveja fresca né, mais ou menos isso. (E4) 

 
 E4 também destaca o papel que as novas mídias tiveram no seu processo de aprendizado, 

relatando que os vídeos do Youtube serviram como pontapé para efetivamente produzir as 

cervejas:  

Foi tudo autodidata. Então realmente eu me especializei bem nisso, fui atrás da 
literatura especializada nessa área e consegui realmente devorar tudo que vinha pela 
frente mesmo né, e tentar fazer disso uma coisa um pouco mais séria. Tem material 
disponível em todo canto né. Na verdade alguns materiais são bons, outros não são 
tão bons, mas o mais importante é você conseguir ver a demonstração prática disso 
né, através de vídeo, no youtube tá cheio de coisa nesse sentido. E meio que funcionou 
como espécie de pontapé pra eu sair da caixa né, digamos assim, e poder criar coragem 
e fazer a coisa de fato, não ficar só na literatura achando que um dia vou criar coragem 
pra fazer. (E4) 
 

E5, por sua vez, conta que já tinha uma base da área de alimentos, que gostava do 

produto (pão), e que embora não soubesse como fazer, tinha confiança de que se destinasse a 

aprender, iria conseguir. Então destaca sua atitude de confiança, e prossegue: 

Essa confiança na atitude assim... se eu quiser isso eu vou conseguir fazer. Era mais a 
questão da confiança e de gostar do produto. E na verdade uma das coisas que mais 
me interessava era a ideia de trabalhar sozinho. Eu falei: ‘isso aqui eu posso fazer 
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sozinho, eu não preciso ter uma equipe pra fazer’.  Agora tem, mas eu pensei: eu posso 
começar só e pronto, eu posso fazer a produção e sustentar e pronto, acabou. Então 
quando eu abri aqui, minha meta era trabalhar dez anos sozinho. Na verdade eu tinha 
assim: eu vou demorar dez anos pra aprender esse negócio, não vou ter pressa não, eu 
vou tá [sic] tranquilo, vou fazer uma produçãozinha e aí o negócio vai, eu vou 
aprender primeiro e assim, o que eu quero mais é aprender a fazer, é ter uma profissão 
ter uma carreira, ter um ofício, ter algo que eu realmente me importe em vir todo dia 
e pronto. Então a ideia inicial, o foco da panificação na verdade foi esse. (E5) 
 

Verifica-se no relato de E5 que também não havia, no início, um propósito comercial, 

uma vez que o entrevistado evidencia que seu desejo era ter um ofício, uma profissão, que 

fizesse o mesmo “se importar” em ir ao trabalho todo dia, e que sua meta era aprender primeiro, 

e fazer uma “produçãozinha”, “sem pressa”, “tranquilo”.  

Quanto a E6, pode-se verificar a partir da sua fala que o mesmo procurou o ofício de 

padeiro porque tinha um interesse afetivo pela área da gastronomia, mas também tinha também 

o intuito de se profissionalizar e comercializar os pães. O entrevistado menciona também o 

papel das novas mídias na divulgação do seu negócio: 

Na verdade eu não sabia fazer pão, nada, mas eu gostava de cozinhar, eu gostava de 
tá [sic] na cozinha, gostava de programas de gastronomia né, sempre era uma área que 
me atraía. [...] E aí comecei a fazer curso de panificação, comecei a me identificar 
com a área... comecei a estudar e assim, vi que aquilo era interessante, que era uma 
área... [...] Então fiz o curso do Senai aqui de padeiro e tal, era curso de padeiro 
tradicional e... comecei a fazer em casa né. Daí comecei a fazer as coisas em casa 
enquanto fazia os cursos, aí criei uma marca que é Grão D’alino hoje né. E aí com o 
Instagram eu divulgava o que tava [sic] fazendo, que tava [sic] fazendo por 
encomenda e as pessoas começaram a encomendar, e aí foi. (E6) 
 

Assim como E6, E7 também menciona o interesse antigo pela gastronomia; mas, ao 

contrário do que ocorreu com E6, resta bem evidente que E7 começou a fazer pão sem o 

propósito comercial: a entrevistada cita claramente “eu não queria vender”, e conta que a pedido 

e por insistência de uma amiga, “de repente” e “por acaso”, começou a fazer para vender. A 

entrevistada também evidencia o papel das novas mídias no início de seu ofício como padeira, 

quando cita que seu negócio começou “muito impulsionado pelas redes sociais”: 

 
Eu sou jornalista, e... em 2011 2012 eu fui me interessando por pelos programas de 
culinária. Pequenininha eu já gostava, gostava da Ofélia, só tinha Ofélia né, era 
maravilhosa. [...] Aí eu assistia a Rita Lobo, eu assistia Dona Palmirinha, que eu amo 
a Palmirinha, e assistia muito programa europeu e americano. Eu tinha Sky e gravava. 
Então eu via, revia, via, revia, e comecei a gostar de fazer as receitas em casa, 
reproduzir isso. Aí em 2013 [...] eu fiquei dois três meses sem trabalho, aí uma amiga 
pediu ‘Kerla faz um pão pra eu comprar’. Ela insistiu muito, eu não queria vender mas 
ela insistiu muito. E aí a Selma, aí ela gostou... falou pros amigos aí isso foi criando 
assim um falatoriozinho no Facebook e tal. Aí de repente eu comecei a fazer pra 
vender. Então começou por acaso, muito impulsionado pelas redes sociais, 
especificamente Facebook. (E7) 
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E8, por seu turno, relata que a principal motivação para fazer pão foi a vontade de 

aprender a fazê-lo, aproximando-se neste aspecto do que foi relatado por E5: 

Bem a Padoca eu... eu tenho mais de vinte anos de cozinha, sou chef de cozinha, 
cozinheiro, e a parte de panificação é uma parte que a gente acaba deixando de lado 
porque é muito fácil encontrar pão, em todo canto tem uma padaria. Então a vontade 
de começar, de aprender a mexer com o trigo ela surgiu há uns dois, três anos atrás, e 
eu decidi transformar esse bistrozinho que eu tinha numa padariazinha artesanal. Eu 
queria então... Na verdade eu abri essa padaria pra aprender a fazer pão, essa que foi 
a verdade. E meti as caras e graças a Deus deu tudo certo. (E8) 
 

Ainda com o intuito de introduzir a entrevista, foi indagado aos entrevistados o que faz 

uma cerveja/um pão ser artesanal. E1 evidenciou em mais de um momento de sua fala que a 

cerveja artesanal se distancia da cerveja “comercial”, da cerveja que está dentro dos “padrões 

do mercado”. Além disso, teceu as seguintes explicações acerca do processo de fabricação da 

cerveja artesanal: 

Existem muitos modos de fazer cerveja. Tem alguns que são tão artesanais que podem 
prejudicar o produto final, se não for... se você não tiver tudo em mãos. E aí dentro da 
minha realidade, os equipamentos... Os equipamentos dizem muito sobre uma cerveja 
inclusive, é importante falar isso, eles foram escolhidos nos moldes que eu consigo 
guardar no meu espaço, e que eu consigo reutilizá-los sempre. Então é isso, tem seu 
fazer artesanal. É bem artesanal mesmo, porém tem alguma automação. Uma bomba 
de circulação, de líquido, tem ali, existe uma bomba elétrica, é... Existem algumas 
tecnologias que são empregadas, como filtração, não é filtração, contenção dos grãos, 
tem a moagem... A moagem utilizada, um moinho que é bem comum, é um moinho 
de rolo, que é um pouco melhor que o moinho tradicional... Essa pergunta é muito 
complexa, porque se você me perguntar como é o modo mais tradicional, talvez eu 
pudesse responder assim: olha você vai moer os grãos digamos em um moinho de 
pedra, talvez, não sei, um moinho de pedra, um negócio gigante, normalmente é até 
usado pela padaria né, não é nem por cerveja, mas é uma coisa mais rústica que eu tô 
[sic] pensando agora seria isso. Ou um moinho de grãos manual, que é o que é muito 
utilizado inclusive, e eu não uso isso, eu uso uma furadeira com um moinho de rolo, 
que me dá um resultado melhor. Então tem esses detalhes. Tem um fazer muito 
artesanal, mas eu utilizo algumas ferramentas que me auxiliam nisso, pra que seja 
mais rápido, pra que tenha resultado melhor. (E1) 

  
Salienta-se primeiramente que E1 deixa claro que considera complexo definir o que é 

artesanal. Da sua fala, levantam-se os seguintes aspectos: primeiramente, ele cita existirem 

diversos modos de fazer cerveja; nota-se também uma graduação entre modos que seriam mais 

artesanais que outros, os quais ele associa principalmente aos equipamentos utilizados no 

processo. Num primeiro momento, quando E1 cita “se você não tiver com tudo em mãos” e 

logo em seguida dá ênfase à importância dos equipamentos, ele indica que um modo de fazer 

muito artesanal pode estar associado à falta de equipamentos, e que este modo de fazer “tão 

artesanal”, segundo o mesmo, pode prejudicar o produto final; em outro momento, ele associa 

modos mais artesanais à utilização de certos equipamentos, como o moinho de pedra ou moinho 

manual, que são moinhos mais “rústicos”, mais “tradicionais” que o moinho de rolo utilizado 

pelo entrevistado. Salienta-se, ainda, que E1 faz questão de frisar que seu modo de fazer “é bem 
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artesanal mesmo”, a despeito de ter “alguma automação”, ter “algumas tecnologias 

empregadas” no processo. 

E2, por sua vez, cita vários elementos: o cuidado e o controle mais próximo do processo 

de fabricação; o fato de em alguns momentos o processo ser de fato “manual”, “braçal”, “à mão 

como antigamente”, mesmo a despeito de ter uma “parte tecnológica”; mas o que o entrevistado 

mais destaca como definidor do caráter artesanal é a quantidade de cerveja produzida, 

mencionando inclusive que este critério do volume de produção é um critério mais técnico e o 

previsto na legislação, também: 

É o cuidado que a gente tem no processo de fabricação né, a quantidade produzida... 
Geralmente pra ser considerada uma cerveja artesanal ela é produzida em uma menor 
quantidade e aí a gente tem um... um controle do processo bem de perto. [...] Sendo 
um processo menor, com um volume menor, um controle maior daquilo ali, a gente 
é... a gente fala que é um processo mais artesanal... E também ele é artesanal de fato 
em alguns processos digamos assim, mais manuais, né. Não que ele é feito só à mão 
como antigamente, tem uma parte tecnológica, mas ela é um pouquinho até mais 
braçal que o processo industrial né, industrial, grande. Mas o que define se uma 
cerveja é artesanal tecnicamente ou não é o volume de litragem que ela produz. Se 
fosse falar de uma forma mais técnica, e legislacional também. (E2) 

 

E3 inicia sua resposta falando que o artesanal “É um conceito meio abstrato”, e 

prossegue na tentativa de explicar o que faz uma cerveja ser artesanal: 

Mas assim, quando o cervejeiro decide que cerveja ele quer que o consumidor beba, 
pode ser chamada de cerveja artesanal né. Que ela não é simplesmente moldada por 
uma questão de marketing né. Ele decide quais ingredientes quer usar pra ter tais 
sabores né... Basicamente isso... E aí dentro disso as possibilidades são inúmeras né, 
dentro das referências de estilos que tem, pelo menos dois mais famosos e que servem 
como um guia. Mas a criatividade do cervejeiro não tem limites então você pode 
sempre tá [sic] misturando ingredientes focando num resultado objetivo que você 
quer. (E3) 

 

Verifica-se que E3 associa o artesanal à possibilidade de o cervejeiro poder fabricar o 

que ele quer, e não o que o mercado quer, e à possibilidade de o cervejeiro poder decidir quais 

os ingredientes que vai usar para obter o sabor que ele quer que a cerveja tenha. Destaca-se 

também a alusão que E3 faz à criatividade do cervejeiro e ao fato da mesma não ter limites, 

apesar de haver “referências” e “estilos” que servem como “guia”.  

Assim como E1 e E3, E4 também inicia sua fala mencionando a incerteza na definição 

do que vem a ser artesanal: “Não existe uma definição muito certa mas vou falar primeiro a 

minha concepção que é mais ou menos a que vai ao encontro das outras concepções de outros 

cervejeiros né”. Nota-se a dificuldade de definição também nas interrupções e desorganização 

de sua fala; somente após um tempo E4 define sua resposta no sentido de ser artesanal aquela 

cerveja que pelo menos a priori tenha sido concebida pelo cervejeiro como destinada para um 

público apreciador de cerveja:  
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A cerveja artesanal ela é concebida com a ideia de ser algo artesanal de fato, então ela 
tem... ela foi criada... naquele momento em que ela foi concebida pelo cervejeiro... 
aquela receita, a sua concepção... ela... O cervejeiro pensou no público que iria atingir, 
e era um público que aprecia cerveja, e desde o início ela foi feita com essa ideia. 
Então se você de repente cresceu como empresa, como fábrica, e hoje você tem uma 
planta onde você produz cem mil litros por mês, mas você ainda tem essa visão essa 
concepção no momento de conceber os seus produtos, eu considero você ainda 
artesanal. Por outro lado, se você faz o seu produto com o intuito de vender ou então 
assim cuja maior parte da sua responsabilidade é a venda, então você começa a sair 
dessa seara do artesanal. Nos Estados Unidos existe uma associação dos cervejeiros, 
a Brew Association que ela definiu, tentou definir qual seria a definição de craft, a 
definição de artesanato, e é mais ou menos isso. Então tem cervejarias gigantescas nos 
Estados Unidos, gigantesca assim, padrão de cervejaria muito muito muito grandes 
mas que ainda são artesanais porque elas ainda se esmeram pra fazer seus produtos 
tentando voltar a essa finalidade né. (E4). 
 

Nota-se que E4 considera - e se apoia na realidade americana para tanto - que o caráter 

artesanal independe do tamanho da fábrica e do volume de cerveja nela produzido, 

distanciando-se totalmente da concepção de E2, neste ponto. Outro aspecto que vale salientar é 

que E4 também associa o caráter artesanal à ausência ou não predominância do intuito de venda. 

Já E5, apesar de primeiramente ter iniciado sua resposta restrita a um critério – o insumo 

- e em seguida ter incluído outro critério – o processo - o entrevistado foi mais assertivo, não 

demonstrando dificuldade em definir o que vem a ser um pão artesanal: 

É o insumo. Acho que por exemplo você não pode trabalhar com qualquer tipo de 
insumo e qualificar ele como artesanal simplesmente pelo processo, por exemplo. São 
as duas coisas. Acho que você tem que saber selecionar primeiro o insumo de 
qualidade, e depois esse insumo pode dar capacidade de você extrair dele o máximo 
de proveito que você possa extrair.. então são duas qualidades... Acho que é o insumo 
e depois o processo. (E5)  

 

Percebe-se então que na concepção de E5, pra ser artesanal, o pão alia insumo de 

qualidade com a capacidade do padeiro de extrair o melhor desse insumo no processo de 

produção. Esta concepção de E5 é muito próxima da concepção de E6, que também fez alusão 

à matéria prima e ao processo: 

Eu acho que pão ser artesanal... são dois fatores importantes. A matéria prima que é 
utilizada e o processo né de fabricação, processo de produção do pão. É eu acho que 
normalmente os produtos artesanais eles tendem a usar matéria prima de melhor 
qualidade, né. [...] E um outro viés que eu acho é questão do modelo de fabricação né, 
o processo... A gente tem desde o pequeno padeiro artesanal que é o nosso caso, que 
quase todo o processo é feito à mão né, ou com pouco uso de equipamento, até as 
grandes indústrias que produzem uma larga escala onde praticamente ninguém coloca 
a mão no produto [...] Mas eu acho que é essa característica, a característica de ser 
artesanal é isso.. É ter em pequena escala feito normalmente por processo 
relativamente manual, não todo manual, a gente usa uma masseira, mas a modelagem 
então é toda feita manual. Acho que é essas duas características principais. (E6) 

 

Verifica-se que E6 destaca que são duas características que definem o caráter artesanal: 

a matéria prima de qualidade, tal como mencionou E5; e o processo, o qual explica mais 
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minuciosamente que E5 como deve ser para ser considerado artesanal: no mínimo 

“relativamente manual”, ou seja, “quase todo feito à mão” ou “com pouco uso de equipamento”. 

Mas, além dessas duas características, o entrevistado menciona também outro critério: ser feito 

em pequena escala.  

E7, por sua vez, alude aos seguintes aspectos mencionados pelos demais entrevistados: 

o modo de produção, citando que “pelo menos uma parte do ciclo” tem de ser manual; a 

quantidade produzida, citando que se deve ter o cuidado para não parecer com uma produção 

industrial; e a escolha dos insumos, que a entrevistada declara que não deve também ser tão 

restrita para definir o que vem a ser artesanal. Ademais, a entrevistada menciona um outro 

aspecto não citado pelos demais entrevistados e que ao seu ver também define o caráter 

artesanal do pão: o fato de não haver atravessadores na venda do mesmo: 

Pra mim, tem a ver com o modo de produção, no que se refere à quantidade, isso pra 
mim é muito importante, isso define assim, é como eu diria pra você que é o limite 
assim... O que a gente tem que ter é o cuidado com a quantidade pra não se parecer 
com uma produção industrial, né. [...] Se um pão vai pra uma gôndola de um 
supermercado, ele já deixa de ser artesanal nesse aspecto. Ele pode até ter... é... 
cuidado com os ingredientes no manuseio e na maior parte das etapas e tal, mas eu 
acho que quando a venda passa a ser terceirizada... Pra mim passa por isso, pelo modo 
de produção né, de não estar na lógica do industrial, de você produzir centenas de pães 
todos iguais no mesmo dia, isso pra mim é muito importante. O fato de ser vendido 
pessoa a pessoa, né, eu fiz e vendi pra você, ele não tá terceirizado, não tem um 
atravessador entre o produtor e o consumidor. E... eu acho que passa pelas escolhas 
também que você faz em termos de insumos né, mas isso embora muitos padeiros 
queiram colocar que ‘ahh a farinha tem que ser isso, isso tem que ser feito a mão 
parara’ eu não acho que isso é o principal. porque assim, uma pessoa que faz... pão no 
Brasil historicamente eu só trabalho com farinha integral, não uso farinha branca, mas 
o pão historicamente no Brasil é feito com farinha branca. Por que eu vou dizer que 
tem que ser uma farinha integral ou uma farinha importada pra ser artesanal? Isso não 
tem a ver. As coisas mais definidoras são isso. Não ter atravessador, é... a quantidade, 
né... ah, e pelo menos uma parte do ciclo ele ser manual, né. (E7) 

 

E8, por seu turno, utiliza como critério o modo de produção, declarando que para ser 

artesanal tem de ser feito por meio de fermentação natural, e também o tempo, declarando que 

o modo de fazer artesanal é como o feito “no tempo da vovó”. O entrevistado também associa 

produto artesanal com natural, com o saudável:  

Pra que ele seja artesanal ele precisa ser... tudo tem a ver com a fermentação. Então 
você vai ter que trabalhar com uma fermentação natural, tá. [...] O natural, o artesanal 
é você fazer no tempo como era lá atrás, no tempo da vovó, entendeu? É isso que a 
gente faz aqui. Então quer dizer todos os pães eles precisam de no mínimo 24h 
fermentando, deixando o fermento agir pra que pra que a gente tenha um produto 
digamos assim que te faça bem. (E8) 

 

Nas subseções que se seguem, passa-se à análise dos resultados atinentes às categorias 

analíticas correspondentes a cada objetivo específico traçado para o estudo. 
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4.2 Criatividade na ICG 

Nesta subseção são apresentados os resultados referentes ao primeiro objetivo 

específico do estudo, que é identificar a concepção dos profissionais da ICG acerca da 

criatividade. Para tanto, foram feitos os seguintes questionamentos aos entrevistados: i) Na sua 

concepção, o que é criatividade? ii) O que você considera como criativo? É possível criar um 

produto efetivamente novo? 

Com base no referencial teórico concernente à temática, tem-se que a criatividade é 

recurso chave na dinâmica das indústrias criativas (BENDASSOLLI et al., 2009), e que a 

mesma apresenta duas dimensões: uma objetiva/instrumental e outra subjetiva/estética, 

devendo ser analisada levando-se em conta essas dimensões (LEAL, 2007). Assim, buscou-se 

averiguar sob qual perspectiva/dimensão os sujeitos da pesquisa concebem a criatividade, bem 

como quais os aspectos que os entrevistados associam à mesma: se a associam a um fenômeno 

centrado no indivíduo e dependente de características pessoais (ALENCAR, 1998); se a 

associam a sensações/emoções estéticas (GAGLIARDI, 2001; LEAL, 2000; WOOD JR., 2001; 

STRATI; MONTOUX, 2002); se a associam a aspectos objetivos como a criação de algo útil e 

à variedade infinita de produtos derivada da mesma (LEAL, 2007; CAVES, 2000); buscou-se 

ainda examinar aspectos relacionados à dualidade existente nas indústrias criativas entre o 

genuíno e a imitação (KIRSCHBAUM et al., 2009). 

Assim, a partir da literatura, foram estabelecidas a priori as seguintes unidades de 

registro para essa categoria de análise: Criatividade como recurso-chave; Ruptura do padrão; 

Criatividade objetiva/instrumental; Criatividade subjetiva/estética; Características pessoais; 

Variedade infinita de produtos; Dualidade genuíno x imitação; Dualidade comércio x 

arte/estética. 

No decorrer da análise do conteúdo dos dados, contudo, foram identificados outros 

aspectos que os entrevistados associaram à criatividade, os quais geraram outras unidades de 

registro para esta categoria analítica. Algumas dessas novas unidades de registro que 

despontaram na análise haviam sido definidas para outras categorias de análise do presente 

estudo, mas não para a categoria Criatividade na ICG; foi o caso das unidades: Dualidade global 

x local; Dualidade popularidade/sucesso x arte/estética; Esforço criativo. Outras unidades de 

registro foram de fato criadas a partir da análise dos dados coletados referentes a esta categoria 

analítica; foi o caso das unidades: Ausência de limitações e Criatividade incremental. 

A Figura 4 mostra todas as unidades de registro pertinentes à categoria analítica 

Criatividade na ICG, após análise dos dados: 
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Figura 4 - Criatividade na ICG 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
A categoria analítica Criatividade na ICG engloba 11 unidades de registro, apresentadas 

na Figura 4 em ordem decrescente quanto à frequência de citações, partindo-se do topo 

esquerdo da figura e visualizando-a em sentido horário. Constata-se que as unidades de registro 

mais recorrentes foram a Criatividade subjetiva/estética (18), Características pessoais (14) e 

Criatividade objetiva/instrumental (10). A unidade de registro Dualidade genuíno x imitação 

foi citada com frequência considerável: (7), e despontaram também outras dualidades não 

previstas a priori para a categoria: Dualidade global x local (1) e Dualidade 

popularidade/sucesso x arte/estética.  Destaca-se ainda a unidade de registro Criatividade 

incremental (6), que foi criada durante a análise para englobar recorrentes citações dos 

entrevistados que associavam ou concebiam a criatividade como uma possibilidade de criação 

não disruptiva, mas somente incremental, tais como: adaptação, rearranjo, melhoramento, 

incorporação. 

Passando-se à análise dos relatos dos entrevistados em resposta aos questionamentos 

realizados, no tocante ao primeiro questionamento, percebe-se em E1 uma concepção mais 

subjetiva da criatividade. Predomina em sua fala a associação da criatividade a aspectos 

subjetivos relacionados a características pessoais, tais como “abertura”, e a sensações estéticas 

como “sentidos”, “pensamentos”, “percepções” e até mesmo a própria citação do termo 

“estético” na tentativa de descrever a criatividade. Tem-se também que a concepção de E1, ao 
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afirmar que que a criatividade não deriva de um gênio que qualquer pessoa tenha dentro de si 

mas sim da abertura que as pessoas podem ou não ter, se distancia da ideia concebida pela 

literatura de que a criatividade é um potencial inerente ao homem (LEAL, 2007; WINNICOTT, 

1975).  

Criatividade... abertura. Criatividade a primeira coisa que me vem à mente é abertura. 
É... é preciso ter abertura pra criatividade acontecer. Não é um... não penso que seja 
algo que vem de um gênio... que você tem dentro de você. Que qualquer pessoa tem 
dentro de você. Ela é... penso que o gênio é do tamanho que você é aberto [risos]. É... 
sentidos, pensamentos... [...] é algo mais estético... e é de percepção, de fato. Abertura 
de percepção. Pra mim criatividade é abertura de percepção. Essas aberturas elas nos 
ajudam a conseguir captar coisas que podem provavelmente não serem consonantes. 
Então... você tá ali... é uma pessoa aberta, e tem uma pessoa que é fechada, não vai 
entender o que se tá vendo. Mas a pessoa aberta tá entendendo, tá percebendo ali, e 
depois quando junta aí a pessoa que tá fechada consegue perceber, mas só após se 
juntar né. (E1) 
 

Esse trecho da fala de E1 em muito se aproxima da fala de E4, para quem criatividade 

também está associada à percepção e captura de elementos e estímulos do ambiente, ideia que 

converge para o conceito de Winnicott (1995), no sentido da criatividade como a capacidade 

humana de manipular objetos do mundo externo por meio de seus recursos pessoais, suas 

fantasias e desejos.  

Pessoa criativa é aquela pessoa que é capaz de em pequenas situações comuns do dia 
a dia captar recursos sensoriais e informações daquele meio que a circunda pra tentar 
chegar com alguma coisa nova, uma concepção nova. Essa concepção pode ser uma 
ideia, pode ser uma solução pra um problema, pode ser uma receita, pode ser uma 
partitura de música, pode ser um quadro, pode ser uma ideia de um livro, e se ela vai 
criar aquilo ali, se ela vai executar aquilo lá ou não eu acho que diverge um pouco do 
conceito de criatividade como um todo certo [...] Eu acredito muito em sensibilidade, 
acho que existe profissional que é sensível mesmo e a pessoa que é sensível ela 
consegue pegar aquele mesmo estímulo do meio ambiente e transformar aquilo numa 
coisa útil. (E4) 

 
 Vê-se que E4 concebe a criatividade sob um viés que permeia as dimensões objetivas e 

subjetivas. O entrevistado, muito embora afirme que o conceito de criatividade diverge da 

criação ou execução propriamente dita, em outros momentos evidencia o caráter instrumental 

da criatividade quando a aponta como um meio para se chegar a uma coisa nova e em outro 

trecho, a uma coisa útil. E indicando ainda mais a sua concepção mista de criatividade, vê-se 

que  o mesmo faz tais apontamentos de caráter instrumental valendo-se de elementos subjetivos, 

associados a características e capacidades pessoais, e a elementos estéticos: sensibilidade, 

capacidade de captação de recursos sensoriais, informações e estímulos do meio. 

Já na fala do E2 prepondera a dimensão instrumental, objetiva da criatividade, que a 

associa à aplicabilidade de técnicas e metodologias como um meio de solucionar problemas ou 

de gerar algo útil e de valor (LEAL, 2007). Muito embora o entrevistado cite aspectos abstratos 

como a ausência de preocupação, o “ficar livre”, ele faz tais citações associando-as ao aspecto 
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instrumental/utilitário da criatividade, ou seja, concebendo-a como um meio para se chegar a 

um determinado fim. Esta preponderância se nota logo na afirmação inicial da sua resposta: 

“Eu acho que criatividade é quando você consegue fazer um produto sem se preocupar”, ou 

seja, a fala do entrevistado indica que ele acredita que a criatividade está diretamente associada 

à geração de um produto final. E2 prossegue sua fala discorrendo sobre outros aspectos que 

foram aqui atribuídos à unidade de registro “ausência de limitações”, criada no decorrer da 

análise: a limitação que pode ocorrer à criatividade quando não há liberdade para escolha de 

insumos e quando há preocupação com o custo:  

Primeiro que você não deve se preocupar com custo, e sim com... com o que vai sair 
no final né, com a qualidade do seu produto final, e ficar livre pra escolher qualquer 
insumo. [...] então... eu acho que a base de ser criativo é não pensar em custo. Essa é 
a primeira base. Porque o custo, querendo ou não, ele barra sua criatividade porque aí 
você poderia experimentar coisas mais... caras... que talvez não fossem ... que talvez 
se você pensar em custo você não vai fazer, então você não pode ter essa limitação na 
hora de criar receita. (E2) 

 

Esta limitação atinente ao custo, citada por E2, encontra respaldo na literatura quando 

se aborda a tensão existente, nas indústrias criativas, entre a instância comercial/ instrumental 

e a instância estética/artística. Há os que advogam que nessas indústrias as concepções estéticas 

têm forte influência sobre as escolhas e direcionamento de recursos, em contraponto à 

funcionalidade e instrumentalidade que tendem a definir as prioridades de alocações de recursos 

nas indústrias tradicionais (BENDASSOLLI et al., 2009; CAVES, 2000). Mas há os que se 

limitam a reconhecer que há, de fato, uma situação ambígua e conflitante entre estas instâncias, 

não adotando posicionamento sobre qual seria a instância priorizada pelas indústrias criativas 

(BLYTHE, 2001; BOURDIEU, 1993, 2002; KIRSCHBAUM et al., 2009; LAWRENCE; 

PHILLIPS, 2009). 

A fala de E3, por seu turno, perpassa pelas duas dimensões atribuídas à criatividade. Ao 

falar que criatividade é “poder extravasar sem medo”, evidencia a importância da liberdade e a 

ausência de limitações, assim como fez E2; e, ao citar que criatividade é poder colocar a 

imaginação para fluir, se aproxima do conceito subjetivo/estético de Winnicott (1975), que 

ressalta as fantasias e desejos humanos como elementos para a realização da criatividade. No 

entanto, E3 aponta também aspectos objetivos em sua fala, quando cita que há momentos em 

que a liberdade precisa ser cerceada e que a criatividade deve resultar em algo material: 

Eu acho que é poder extravasar sem medo né. Acho que criatividade é poder colocar 
a imaginação da gente pra fluir mesmo que você tenha que frear em dado momento 
né, mas eu compararia aí a um deus primordial grego né do Pantheon grego que é um 
deus caos. Eu acho que toda ideia nasce com o caos né, ela nasce ali depois você vai 
estruturando aquele universo até que ela possa virar algo material né. (E3) 
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Outro aspecto associado à dimensão objetiva da criatividade é a variedade infinita de 

produtos que podem ser gerados pelas indústrias criativas: Caves (2000) afirma que não há 

limites para a produção no âmbito das indústrias criativas, dado que estas utilizam insumos 

criativos e recursos técnicos ambos ilimitados. Tal aspecto foi evidenciado na seguinte fala de 

E3:  

A gente tem uma infinidade de possibilidades assim que vão desde criar a receita como 
a gente tava [sic] antes de você chegar aqui a gente tava [sic] já discutindo o nome 
dessa receita pra do nome já pensar no rótulo que vai ter entendeu. Então é um 
caminho que na verdade a criatividade nasce e vai se desmembrando né, nasce da 
receita, nasce da troca de ideia da gente quando a gente vai experimentando aqui né, 
pega uma dessas experimenta, a gente sempre bota pra gente aqui a experimental e 
vai provando, vai discutindo, traz pro cliente provar, pergunta o que é que ele acha e 
aí disso a gente vai mudando a receita [...] a criatividade acaba virando um multiverso 
né, é algo múltiplo e não limitado. (E3) 

 

 Esse último trecho da fala de E3, além de ressaltar a característica ilimitada/infinita da 

criatividade, também apresenta aspectos subjetivos da mesma, dado que é possível extrair 

algumas características pessoais que Alencar (1998) aponta como essenciais para a criatividade: 

iniciativa, flexibilidade, persistência, raciocínio analítico e crítico e habilidades grupais. 

Ademais, quando E3 explana que a criatividade é um caminho, é algo que nasce e vai se 

desmembrando por meio da experimentação, da discussão, da troca de ideias entre a equipe e 

entre esta e os clientes, resultando nas mudanças da receita da cerveja, nota-se a criatividade 

sendo concebida como algo que se desenvolve de forma processual, e não como um rompante 

– ideia que se aproxima do termo esforço criativo, encontrado na literatura (CAVES, 2000; 

JEFFCUTT, 2009). 

 Já E5 concebe a criatividade sob um viés preponderantemente objetivo; embora o 

entrevistado faça referências a aspectos que denotam a criatividade como algo subjetivo e que 

depende da (in)capacidade do indivíduo, na sua fala prepondera a associação da criatividade à 

possibilidade de criação de algo novo, original, o que nos remete tanto à dimensão 

objetiva/instrumental da criatividade, como  à tensão existente entre o genuíno e a imitação 

(KIRSCHBAUM et al., 2009). O entrevistado afirma que a criatividade corresponde, de fato, 

ao que entendemos como adaptação, vejamos: 

A suprema criatividade é você não copiar né, você ser capaz de não copiar e fazer algo 
realmente original. Isso me parece algo muito difícil [...] então assim a criatividade 
real mesmo é assim esse salto de adaptação, você conseguir adaptar e extrair depois 
dessa adaptação um produto mais bem acabado, entendeu. Esse eu acho que sim, é a 
criatividade do dia a dia real, a gente chama de adaptação, mas é como se fosse 
criatividade, porque saber adaptar é ser criativo talvez entendeu. Eu acho que isso 
talvez seja a realidade, a outra é só uma figura de linguagem que não representa de 
verdade o fato, sabe. (E5) 
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E6, por sua vez, concebe a criatividade sob um viés misto: apesar de a apresentar como 

uma alternativa, um método, um meio para se alcançar algo concreto, aproximando-se da 

dimensão objetiva de criatividade (LEAL, 2007), também estão presentes em sua fala elementos 

subjetivos associados a características pessoais como iniciativa, independência de pensamento 

e ação, flexibilidade, autoconfiança, originalidade, expertise na área (ALENCAR, 1998). 

Vejamos a fala do entrevistado:  

 
Criatividade eu acho que é você tentar fazer o que todo mundo faz de uma forma 
melhor, de uma forma diferente né. Eu acho que ser criativo não quer dizer que você 
seja mais inteligente que ninguém, do que o outro... é... é usar o que você tem pra 
fazer melhor aquilo que você se propõe a fazer, isso é ser criativo. É buscar outros 
métodos outros caminhos [...] é usar as ferramentas que a gente tem... por exemplo... 
tem gente que faz pão e usa um cesto pra fermentar um pão que é caríssimo. Então eu 
posso ser criativo usando um cesto de plástico de 1,99, é uma forma de ser criativo. É 
você tentar encontrar alternativas pra fazer aquilo que você se propõe a fazer. (E6) 

 

Na resposta de E7, por seu turno, predomina a dimensão subjetiva da criatividade. Muito 

embora a entrevistada mencione a expressão “volume de criação”, o que pode a priori indicar 

um viés objetivo, ela deixa claro que este volume de criação refere-se a uma capacidade que 

todo mundo tem de pensar e ter ideias criativas, as quais não necessariamente serão executadas, 

mas que se expressam, se manifestam na pessoa, o que denota o caráter subjetivo de sua 

concepção. Assim, a entrevistada traz uma concepção diferente dos demais entrevistados, ao 

associar criatividade com a frequência com a qual ela se manifesta subjetivamente nos 

indivíduos: 

Acho que é... pode tá relacionado assim com... com volume de criação... como se fosse 
sua capacidade de criar... acho que criar, criativo, todo mundo é, mas talvez o volume 
com que isso se expresse em você. Sabe assim... porque eu posso sei lá passar a vida 
fazendo sempre a mesma coisa e um dia eu tive uma grande ideia; essa ideia pode ter 
mudado a minha vida, mas ela foi a única grande ideia assim que tive. Outra coisa é 
uma pessoa que tá [sic] sempre tendo ideia. Ela provavelmente não vai executar a 
maioria, mas ela tá [sic] pensando de forma criativa constantemente; pra mim a 
criatividade tem a ver com isso. Todo mundo pode ser criativo, mas a atividade da 
criação - pronto né, acho que o nome é isso né, criatividade deve ser a atividade da 
criação, acho q tem a ver com a quantidade que isso se manifesta em você. (E7) 
 

Já E8 revela em sua resposta uma concepção de criatividade que perpassa pela dimensão 

objetiva e subjetiva: ele ressalta características intrapsíquicas como coragem, talento, mas sua 

concepção também está associada ao aspecto instrumental da criatividade, uma vez que 

notadamente a associa como um meio para se atingir certos fins como: a sustentabilidade, a 

saúde financeira da empresa e a popularidade/sucesso. As preocupações do entrevistado no 

tocante à saúde financeira e à necessidade de agradar ao público remetem às tensões existentes 

nas indústrias criativas entre a instância estética e comercial (ADORNO, 1991; BLYTHE, 
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2001; BOURDIEU, 1993, 2002; BENDASSOLLI et al., 2009), e entre arte e popularidade 

(LAWRENCE; PHILLIPS, 2009). A seguir, trechos da resposta do entrevistado: 

Uma das coisas mais importantes com relação a criatividade é encontrar 
sustentabilidade dentro do teu trabalho. [...] Mais importante do que fazer comidinhas 
lindas maravilhosas que não têm referência nenhuma, que hoje elas são lindas 
maravilhosas e daqui a 6 meses elas são esquecidas, eu acho que a coisa mais linda e 
mais criativa que você pode ter dentro do seu estabelecimento, seja uma padaria seja 
um restaurante seja qualquer tipo de estabelecimento que lide com comida, é você 
sempre poder utilizar 100% dos produtos. Então é o que você faz com tudo isso que 
no final das contas quando você dá uma olhada na tua conta no banco você vai ver 
que você tem saúde no final do mês é devido toda essa criatividade que você tem 
dentro da cozinha de pegar e utilizar 100% daquele produto, entendeu. [...] Eu acho 
que você pode ser a pessoa mais criativa do mundo, mais talentosa do mundo, que 
tenha digamos assim grandes oportunidades de mostrar o teu trabalho dentro de uma 
cozinha, mas na verdade isso é o menos importante. [...] O mais importante é que você 
tenha que você tenha coragem e que você consiga aguentar o ritmo de uma cozinha 
todo santo dia. Todo dia é uma luta diferente, então assim ‘ah eu vou ser criativo eu 
vou fazer um produto x, ai que criatividade!’ É, mas, tudo bem, tem 50 pessoas que 
vão amar e tem 50 pessoas que vão que vão detestar, entendeu. (E8) 
 

No tocante ao segundo questionamento, dois entrevistados, E1 e E5, consideram não 

haver possibilidade de criar um produto novo, pois acreditam que sempre há uma ideia basilar 

que já existe por trás de qualquer criação: 

Não existe nada genuíno... não... sempre vem de algum lugar, sempre vem de alguma 
pessoa... é... que eu penso que existe é repetição de modos diferentes... rearranjos, 
reinterpretações, novas interpretações... (E1) 
 
Essa coisa da criatividade que vem do nada não me parece muito verdadeira na 
verdade, porque às vezes assim a palavra criatividade é usada nesse sentido que o cara 
surgiu com aquela coisa como algo que ele tirou do nada, quando você vai ver aquela 
ideia já tava [sic] ali fundada há muito tempo na verdade. (E5) 
  

  
Três entrevistados não foram categóricos como E1 e E5 em negar a possibilidade de 

criação de um produto novo; afirmaram ser possível a criação de produtos novos, contudo, 

revelaram em suas falas uma concepção de criação similar aos rearranjos e reinterpretações 

citados no trecho acima por E1: E2, E3 e E8 citam, respectivamente, que o que pode ser feito é 

apenas “dar um incremento”, “incorporar”, “mexer”: 

Não existe limites pra cerveja, pra você fazer cerveja. Você pode criar um estilo novo 
sem nem saber. Difícil é ele não existir. Porque pela infinidade de... de produções 
mundo afora, de cervejeiros criativos... Nós temos muitos estilos já que são 
documentados né pelo BJCP que é um guia de referência pra quem quer produzir, e 
ele já tem milhares de estilos. É difícil você fazer uma cerveja hoje e ela não encaixar 
em um ou outro estilo, porque são muitos estilos em que ela pode se encaixar. Agora 
o que você pode fazer é dar um incremento né... (E2) 
 
Depende do conceito de produto novo, na verdade. [...] Você pode incorporar com 
uma receita né, incorporar uma coisa nova que pode acabar gerando um estilo novo. 
Se a pergunta é essa eu acho que a gente pode sim eu acho que existe essa 
possibilidade de você acabar criando. (E3) 
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Eu acho que sim, eu acho que tem como você criar produtos novos, mas tudo vem de 
uma base que praticamente já existe entendeu. Então você pode inovar, você pode 
mexer... Na verdade aí é onde vem também a questão da tua criatividade. (E8) 
 
 

E4 também aponta ser possível a criação de produtos novos; mas faz ponderações à 

criatividade ao declarar que o Brasil importa criatividade e a adapta à nossa realidade, o que 

remete à influência da globalização e à dualidade entre o global e o local apontada na literatura 

(KIRSCHBAUM et al, 2009): 

 
Não vejo nenhuma objeção a pessoa criar uma coisa totalmente nova né. Mas... o 
Brasil hoje ele importa muito criatividade, a gente ajusta e adapta à nossa realidade, 
aos nossos produtos, ao que a gente tem disponível pra gente utilizar. A gente fica 
com falsa ideia de que nós somos extremamente criativos e que estamos na vanguarda 
e tudo, mas na verdade o Brasil tá [sic] engatinhando não tá [sic] fazendo escola coisa 
nenhuma. A gente tá [sic] chegando lá mas ainda não é o momento de simplesmente 
bater no peito e falar que nós somos uma escola cervejeira, que a gente tá [sic] fazendo 
uma coisa realmente distinta de todo o restante do planeta quando na verdade a gente 
importa muito essa cultura. (E4) 

 

Já outros dois entrevistados, ambos padeiros, condicionaram a possibilidade de criação 

de algo novo a aspectos relacionados com a matéria-prima com a qual trabalham: 

Eu acho que... depende do conceito de novo né. Se eu falo em pão que tem como 
principal ingrediente a farinha de trigo, dizer ‘ah vou fazer um pão francês totalmente 
novo’ eu acho q isso não existe. Existe uma matéria prima principal que é o trigo né, 
que é a farinha de trigo, e com base nela eu posso ter produtos diferentes usando 
farinhas diferentes. Aí eu acho que sim, eu acho que você tem como criar um produto 
totalmente novo né usando vários outros tipos de farinha. (E6) 
 
A panificação ela tá passando por um momento de talvez... de ser repensar no que diz 
respeito ao glúten. [...] A lei da panificação ela diz que o pão é o resultado de proteínas 
que formam o glúten. O texto principal da lei fala isso, que o pão tem glúten. [...] 
Então eu acho que pode sim surgir uma coisa a partir disso, da ausência do glúten. 
Mas quando a gente fala em trigo como matéria prima, algo totalmente novo não, 
porque o pão ele tem esses parâmetros. (E7) 
 

 Percebeu-se que a tensão existente nas indústrias criativas entre o genuíno e a imitação, 

apontada pela literatura (KIRSCHBAUM et al., 2009), foi consideravelmente recorrente nas 

falas dos entrevistados, tendo ocorrido em 7 citações. Verifica-se que predomina entre estes ou 

a concepção de que não é possível criar algo efetivamente novo, ou a concepção de que o novo 

está mais associado a mudanças incrementais em algo já existente, do que à criação de algo 

totalmente novo, genuíno. 

Nesse sentido, foi recorrente a frequência de citações que associam a criatividade a uma 

criação/inovação apenas incremental, e não disruptiva, o que levou à criação da unidade de 

registro Criatividade Incremental, constatada 6 vezes na análise dos dados. Essa frequência é 

considerável e, além de confirmar a dualidade genuíno x imitação, levanta problemática do que 
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realmente deve-se entender por criatividade e inovações do tipo disruptivas e incrementais, no 

contexto hodierno. 

Merece menção também a ocorrência das citações associando a criatividade a um 

Esforço criativo (3), confirmando a literatura (CAVES, 2000; JEFFCUTT, 2009). Reflete-se 

que este resultado está de certa forma associado ao resultado anterior, acerca da criatividade 

incremental. Há uma indicação de que os entrevistados concebem a criatividade como algo que 

acontece por meio de um esforço, que ocorre gradualmente e que gera adaptações, rearranjos, 

melhoramentos, incrementos, e não necessariamente como algo que se manifesta 

extraordinariamente, como um rompante, e que gera criações ou inovações disruptivas. 

No tocante à concepção dos entrevistados acerca das dimensões da criatividade, 

verifica-se que não obstante a frequência da unidade de registro Criatividade subjetiva/estética 

(18) tenha sido mais notória que a da unidade Criatividade objetiva/instrumental (10), a análise 

dos dados indica que predomina entre os sujeitos uma concepção de criatividade que permeia 

as dimensões objetivas e subjetivas, e não unicamente a dimensão subjetiva. Isto pode ser 

explicado pelo fato de alguns entrevistados haverem citado elementos que remetem à dimensão 

subjetiva/estética da criatividade, mas associando esses elementos a uma concepção utilitária 

da criatividade, quando se analisava o relato em sua totalidade.  

Ressalta-se, ainda, a notória frequência da unidade de registro Características pessoais, 

detectada 10 vezes na análise dos dados; esta alta frequência indica que os entrevistados tendem 

a associar a criatividade a características intrapsíquicas, de ordem individual e subjetiva 

(ALENCAR, 1998), o que, somando-se à expressividade do resultado apresentado pela unidade 

de registro Criatividade subjetiva/estética (18), reforça a preponderância de concepção da 

criatividade na dimensão subjetiva/estética. 

 

4.3 Atividade de criação na ICG 

A análise apresentada nesta subseção busca atender ao segundo objetivo específico 

delineado para a pesquisa, que é verificar a percepção de profissionais da ICG sobre a atividade 

de criação. Para tanto, foram feitos os seguintes questionamentos aos entrevistados: i) como 

ocorre a criação dos produtos? ii) você considera que tem liberdade para criar ou há limitações?  

Com este objetivo específico, buscou-se investigar se os sujeitos da pesquisa concebem 

a atividade de criação como um processo, um esforço criativo; se este processo está associado 

a um contexto organizacional de flexibilização das estruturas, flexibilização da gestão de 

recursos e flexibilização dos processos (KIRSCHBAUM et al., 2009); se as organizações nas 

quais trabalham os sujeitos estão inseridas em redes sociais que envolvem parcerias e se 
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utilizam de recursos e aparatos tecnológicos para produção, promoção e distribuição 

(BENDASSOLLI et al., 2009; BECKER, 1982; JEFFCUTT; PRATT, 2002; POTTS et al., 

2009). Buscou-se averiguar se os sujeitos consideram ter liberdade de criação, ou se enfrentam 

limitações relacionadas à incerteza da demanda (DIMAGGIO, 1977; CAVES, 2000) ou de 

outra ordem; investiga-se também se os sujeitos percebem a ocorrência das seguintes dualidades 

apontadas pela literatura no âmbito da atividade de criação das indústrias criativas: tradicional 

x moderno, novidade x familiaridade, global x local, autenticidade x sucesso (KIRSCHBAUM 

et al., 2009; CUNHA FILHO, 2011). 

Inicialmente, a partir do referencial teórico foram definidas as seguintes unidades de 

registro para esta categoria analítica: Processo/esforço criativo; Redes sociais; Parcerias; Novas 

tecnologias; Incerteza da aceitação; Instabilidade da demanda; Demanda ilimitada; 

Processos/estruturas/rotinas flexíveis; Improvisação planejada; Dualidade tradicional x 

moderno; Dualidade novidade x familiaridade; Dualidade global x local; Dualidade 

autenticidade x sucesso; Dualidade comércio x arte/estética. 

Durante a análise dos dados coletados, foi identificado um outro aspecto associado pelos 

entrevistados à atividade de criação, que resultou na inclusão da unidade de registro Criação 

postergada/preterida, a qual engloba citações nas quais os entrevistados relatam que nas suas 

concepções a atividade de criação somente ocorre (ou deve ocorrer) após certas condições 

alcançadas pela organização. 

Assim, após análise dos dados, a categoria analítica em foco resultou associada a 15 

unidades de registro, destacando-se as unidades Processos/estruturas/rotinas flexíveis (7), 

Dualidade autenticidade x sucesso (6) e Dualidade global x local (6) como as mais frequentes, 

conforme mostra a Figura 5: 
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Figura 5 – Atividade de criação na ICG 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A literatura aponta que o ambiente organizacional é crucial para a expressão da 

criatividade (ALENCAR); a criatividade não floresce em qualquer contexto, necessitando ser 

tratada como um processo que requer conhecimento, redes e tecnologia (JEFFCUTT, 2009); o 

processo criativo demanda assim um pensar flexível e uma capacidade de adaptação (LEAL, 

2007).  

Pode-se notar essa flexibilização do pensar criativo e dos processos e estruturas 

organizacionais nos relatos de alguns entrevistados. E1, ao ser indagado sobre como ocorre a 

criação, respondeu “Há possibilidade de eu produzir uma amanhã. Eu ainda não aprontei a 

receita na minha cabeça. As coisas são mais ou menos assim”. A resposta de E1 indica tanto 

uma flexibilização quanto ao próprio tempo e efetivação da criação – não havia certeza de ele 

produziria sua cerveja no dia seguinte, havia “possibilidade”, como também indica que a 

criação da receita das cervejas pode ocorrer sem tanto planejamento e antecedência em relação 

à produção propriamente dita, o que aponta para a ocorrência da improvisação e um certo 

conforto em relação a esta, quando o entrevistado relata que “as coisas são mais ou menos 

assim”. Neste tocante, Kirschbaum et al. (2009) afirmam que nas indústrias criativas a 

improvisação não apenas ocorre com muita frequência como a mesma é planejada, incorporada 

e integrada à gestão de uma forma consciente.  

A flexibilização dos processos e a improvisação planejada são aspectos que também 

podem ser verificados na fala de E7: ao ser indagada sobre como ocorre a atividade de criação, 

a mesma responde que este ocorre de forma contínua, e que ela está “o tempo inteiro pensando 
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nas coisas”, de forma que não há um tempo determinado para o mesmo ocorrer, mas que tenta 

organizar minimamente o processo: 

Não tem um tempo determinado pra isso. Eu trabalho... uma coisa legal de trabalhar 
só é que eu tenho mais controle dos meus processos mas quando eu tô [sic] com outra 
pessoa também é legal porque aí as ideias às vezes você tem uma ideia e debate com 
alguém aí volta né e tal, acaba fluindo mais rápido, mas é... Eu tô [sic] o tempo inteiro 
pensando nas coisas né... só que eu tento organizar assim ‘não, eu vou tirar o final de 
semana e a segunda e a terça pra tentar realizar isso ou dar algum passo na realização 
disso [...] Mas é assim é um processo contínuo que eu tento minimamente organizar. 
E porque como eu faço cardápios semanais, não posso ficar me repetindo muito né 
então é um desafio que tenho toda semana de apresentar um pão diferente pras 
pessoas. (E7) 

 
Verifica-se no relato de E7 a flexibilização também das rotinas: quando a mesma afirma 

que tenta dividir as tarefas ao longo dos dias (inclusive no fim de semana), indica que não há 

rigidez no planejamento e execução das tarefas, o que em parte também pode ser devido à 

autonomia que a mesma relata ter por trabalhar só na maior parte do tempo. E na descrição da 

entrevistada sobre como ocorre quando está trabalhando com uma ajudante, nota-se o que 

Kirschbaum et al. (2009) afirmam sobre a aproximação das indústrias criativas com as formas 

organizacionais pós-burocráticas, nas quais predominam estruturas flexíveis e arranjos 

organizacionais com menor hierarquia (ou recusa legítima desta) e abordagens de liderança 

mais flexíveis. 

Nota-se também na fala de E7 uma preocupação com a oferta constante de produtos 

diferentes pros consumidores, fato que encontra respaldo na literatura: Dimaggio (1977) afirma 

que a demanda dos consumidores por novidades oriundas das indústrias culturais e criativas é 

ilimitada, forçando os produtores a uma espiral de criação e inovação. 

A flexibilização da atividade de criação também foi citada por E6. Ao ser questionado 

sobre como ocorre a criação, o mesmo inicia seu relato afirmando: “Não tenho nada muito 

formal não, assim...”, e prossegue: 

A gente... é muito... de pesquisa assim... eu gosto muito de fazer compra, eu gosto de 
ver assim, de ir pro mercado e ficar vendo o que é que tem então... é... eu sempre vejo 
alguma coisa interessante e digo ‘isso aqui dá pra fazer pão, dá certo’, e a gente ia e 
experimentava e testava então assim o processo é muito de observação e... teste né. 
(E6) 

 

A fala de E6 remete à ideia de criação enquanto um processo, ou seja, algo que ocorre 

de forma processual e não como um rompante, ideia que se aproxima do termo esforço criativo, 

encontrado na literatura (CAVES, 2000). Jeffcutt (2009) também concebe a criação como um 

processo que demanda conhecimento, redes e tecnologia. Esta concepção de criação enquanto 

algo que ocorre de forma processual, por meio de experimentos e tentativas, e que requer 

conhecimento, pode ser verificada também no relato de E2: 
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É inspiração mesmo... eu defino é... eu sento na cadeira e... eu tento... com os cursos 
que a gente fez, né eu fiz cursos de harmonização... então acaba que você já tem uma 
noção do que harmoniza, de um ingrediente que talvez harmonize ou não... Então vai 
muito do... da experiência e do feeling do cervejeiro [...] Com esse feeling né, algumas 
receitas a gente já tem uma noção se vai combinar ou não, mas muito do que a gente 
tem que fazer é testar mesmo, né. Testar se realmente vai dar certo o que a gente tá 
tentando né. E ai é... eu procuro usar ingredientes locais quando possível, quando não 
possível eu também gosto de fazer cerveja bem tradicional, seguir a receita... Se é uma 
cerveja belga eu tento fazer como os belgas fazem... E às vezes a gente inventa né, 
cria, que é o legal da cerveja artesanal, é você criar. (E2) 
 

Vê-se na resposta de E2 que na sua concepção a criação ocorre a partir de elementos 

subjetivos, como inspiração, feeling, mas também a partir de elementos objetivos, quando o 

mesmo cita a noção de harmonização adquirida em cursos. Ressalte-se também que em sua fala 

o entrevistado menciona ao mesmo tempo o uso de ingredientes locais, mas também menciona 

a inspiração/replicação de cervejas belgas, denotando a dualidade global/local atribuída às 

indústrias criativas (KIRSCHBAUM et al., 2009).  

Outro aspecto interessante que pode ser levantado nesse relato de E2 é a frequência com 

que ocorre a criação de receitas de cervejas pelo entrevistado, pois quando ele cita “E às vezes 

a gente inventa né”, esta citação pode suscitar a ideia de que na maior parte da produção 

predomina a replicação de receitas ditas tradicionais, e somente às vezes é criada uma receita 

nova, inventada pelo entrevistado. Dado que a literatura (DCMS, 1998; JEFFCUTT, 2000; 

BENDASSOLLI et al., 2009; KIRSCHBAUM et al., 2009; UNCTAD, 2010; REIS, 2012) 

aponta a criatividade como recurso-chave, central, nas indústrias criativas o relato de E2 leva a 

reflexões acerca do quão central é a criatividade, de fato, no âmbito da indústria criativa 

gastronômica, bem como acerca do quanto esta centralidade da criatividade está associada ou 

resulta na invenção de novos produtos e, ainda, acerca da frequência com que isto ocorre.  

E3, em sua fala, também cita a questão da experimentação na atividade de criação; 

contudo, o que o entrevistado evidencia nessa criação que se dá a partir de experimentações não 

é a criação enquanto um processo lógico e sequencial de testes e experimentações, mas 

enquanto algo que pode acontecer de forma não prevista, e em decorrência do uso de insumos 

ainda não explorados – e frise-se que o entrevistado também ressalta o uso de ingredientes 

locais que podem se resultar numa cerveja “mundialmente famosa”, remetendo à dualidade 

global x local (KIRSCHBAUM et al., 2009). Ademais, E3 também revela que a criação de um 

novo rótulo para sua cervejaria pode se dar de forma não intencional, como aproveitamento de 

alguma cerveja que tenha sido feito em casa para o seu “bel prazer”, “pra beber com os amigos”, 

ou seja, a priori sem o intuito de comercialização, o que também aponta para uma atividade de 

criação menos lógica e formalizada:  
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A gente continua fazendo cerveja em casa pra o nosso bel prazer né, pra beber com os 
amigos e tal e também experimentar o que possa vir a ser um rótulo novo [...] O mestre 
cervejeiro dentro do universo da cerveja artesanal ele pode experimentar à vontade, 
pode-se criar pode-se nascer uma receita que vai ser mundialmente famosa daqui a 
cem anos ela pode estar nascendo aqui dentro da experimentação de algum 
ingrediente, de alguma fruta sazonal que ninguém ainda pegou que vai nascer lá em 
Icaraizinho de Amontada e a gente vai trazer pra cá. (E3) 
 

E4, por sua vez, traz elementos em sua fala que apontam para um certo 

planejamento/formalização acerca da atividade de criação: ele aponta planejamento em relação 

ao tempo estabelecido para criação – pelo menos uma vez por mês, em relação ao que faz para 

se inspirar para criar receita – busca um prato ou tendência, e em relação à sequência de etapas 

do processo - busca a inspiração, faz os testes em casa, escalona pra fábrica, produz. Ressalte-

se que o entrevistado menciona que busca inspiração em pratos, harmonizações, tendências que 

acontecem “em outra parte do planeta”, distanciando-se dos entrevistados que ressaltaram o uso 

de ingredientes locais, o que evidencia mais uma vez a dualidade global/local concernente às 

indústrias criativas (KIRSCHBAUM et al., 2009).  

A gente tenta pelo menos uma vez por mês fazer um lançamento de uma coisa nova, 
e a gente tenta se inspirar muito no que a gastronomia tá indicando. Então por 
exemplo, a gente vai atrás de um prato, de uma sobremesa, ou de alguma 
harmonização pra algum prato ou de alguma tendência que tá [sic] acontecendo em 
outra parte do planeta e aí a gente tenta fazer isso em forma de receita de cerveja. A 
gente faz os testes em casa, depois escalona pra fábrica. (E4) 
 

Já E5 e E8 ressaltaram em suas falas a necessidade de antes se atingir um padrão de 

qualidade para somente então voltar-se para a criação de novos produtos: 

Assim... como eu já tenho uma... uma jornada já assim... puxada digamos né... então... 
Durante o processo todo você não fica pensando muito em criar... nós tamo [sic] aqui 
primeiro focado em conseguir atingir um bom padrão de qualidade diário dos 
produtos. [...] O foco na panificação não é bem muito... esse negócio da criação é um 
negócio que realmente demanda muito tempo né, muita compreensão, muito estilo... 
É assim... Então é algo que você tem pouco na verdade... o nosso foco é realmente 
primar pela qualidade diária do produto né. [...] A gente tem que dedicar bons anos 
pra poder depois que já não dá fornada nenhuma errada, já tá tudo se aperfeiçoando, 
aí você tem que dar um segundo passo, um terceiro passo. Mas eu acho que nesse 
momento assim nós tamos [sic] muito primários ainda pra falar em criatividade, nós 
tamo [sic] é tentando formar uma base sólida mesmo pra depois poder experimentar 
talvez, entendeu? (E5) 
 
Eu gosto de dar tempo ao tempo. Quando eu abri a Padoca, pra você ter uma ideia, foi 
exatamente há 1 ano atrás, eu fiz um cardápio e até hoje eu nunca mudei esse cardápio. 
Então que é que acontece: esses primeiros doze meses foram realmente de 
aprendizado, de formar a coluna vertebral do estabelecimento. [...] Então a coluna 
vertebral ela foi feita, o próximo passo agora é começar a desenhar os membros. Então 
quer dizer, assim... é começar a desenvolver produtos. [...] agora como o meu alicerce 
tá feito então eu posso começar a entrar com outros produtos, que não vai atrapalhar 
a minha dinâmica diária entendeu? É assim que eu penso. Mas eu... já faz um tempo 
que eu tô [sic] querendo lançar esses produtos, mas eu tava [sic] ali sendo bem 
paciente esperando a minha... esperando eu poder formar realmente a minha coluninha 
vertebral. Agora que ela tá formada agora eu crio asas. (E8) 
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Resta bem claro pelas respostas de E5 e E8 que os entrevistados acreditam que a criação 

de novos produtos só ocorre ou deve ocorrer após o alcance da solidez da dinâmica da 

organização ou de um padrão de qualidade almejados pela organização, o que na concepção 

dos mesmos, demanda tempo. Ressalte-se a proximidade de concepção entre os dois 

entrevistados mesmo a despeito da diferença do tempo de funcionamento de suas organizações: 

a padaria artesanal de E8 tem pouco menos de 1 ano de funcionamento, e E5 trabalha como 

padeiro artesanal há cerca de 3 anos, consoante informado em sua entrevista.   

No tocante ao segundo questionamento feito aos entrevistados, se consideravam ter 

liberdade para criação ou se encontravam limitações, E1 respondeu que tem “total liberdade”, 

e que não encontra “nenhuma limitação”. E prosseguiu sua fala explicando sobre como se 

inspira para criar receitas: 

Eu penso que a minha aproximação da arte ela acabou me trazendo essa novidade de 
estar observando o que existe de tendência no mundo da moda, da arte, e aí... começar 
a observar que isso acontece, na realidade, não é exatamente nos lugares onde se 
espera que a moda aconteça, que a arte aconteça, como museus, como teatros, como... 
As coisas tão aí, tão aí, e são essas coisas acontecendo que inspiram as pessoas. Então 
isso acontece comigo também.[...] Desde quando eu comecei a entrar em contato com 
cerveja que eu observei o que é, que eu comecei a entender o que era, e estudar a 
história, eu observei que é sempre a perspectiva do que do que tá lá fora... De que ser 
bom é o que vem de fora. Então desde o início eu comecei a me colocar contrário a 
esse posicionamento. Então naturalmente eu comecei a me interessar mais por... 
inclusive pensar como eu não sou de fora. Eu sou daqui. Eu sou mão de obra local 
também. Então isso é... Eu sou muito importante, não é o cervejeiro lá da Alemanha 
que é o muito importante pra eu ficar olhando. Eu olho pra mim, muito mais. Não sei 
se eu fui muito nítido nisso, mas a ideia é dizer que esse conhecimento tá aí pra ser 
aprendido, e se eu ficar olhando muito pra uma pessoa que tá lá fora, eu apenas vou 
repetir o que ela tá fazendo. E ótimo que ela é maravilhosa, mas eu não vou ser 
maravilhoso [risos] se eu ficar só repetindo o que ela tá fazendo. Então a ideia é essa, 
de observar... aí  eu comecei a observar que que [pausa] é necessário ter uma abertura 
maior na percepção... da minha própria percepção pra... pra que eu... foi necessário eu 
ter essa abertura pra que eu compreendesse que o que me circunda, o que tá ao meu 
redor é muito importante, é bonito, é cheiroso, é gostoso, também. E é lindo, 
maravilhoso. E tá tudo aqui, pertinho, do lado. Num tá lá fora. Então essa ... a partir 
da minha abertura de percepção foi que eu comecei a ver isso e essa visão foi o que 
me fez interessar mais por usar insumos locais. (E1) 

 
É possível notar claramente no relato de E1 a exaltação do local e o declarado 

posicionamento contrário ao que vem do estrangeiro. A exaltação do local se verifica quando o 

mesmo declara a importância e o interesse pelos insumos locais, inclusive atribuindo aos 

mesmos qualificações notadamente estéticas (GAGLIARDI, 2001; LEAL, 2000; WOOD JR., 

2001; STRATI; MONTOUX, 2002) – bonito, cheiroso, gostoso, lindo, maravilhoso, e se 

verifica também quando o entrevistado atribui importância a si mesmo, enquanto cervejeiro, 

enquanto cidadão, e enquanto “mão de obra” local. Ademais, no trecho “se eu ficar olhando 

muito pra uma pessoa que tá lá fora, eu apenas vou repetir o que ela tá fazendo. E ótimo que 

ela é maravilhosa, mas eu não vou ser maravilhoso se eu ficar só repetindo o que ela tá fazendo”, 
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além do citado relevo que o entrevistado faz a si próprio e à questão do local, percebe-se 

também a priorização da autenticidade em desvantagem à replicação, o que nos remete à 

dualidade autenticidade x sucesso (KIRSCHBAUM et al., 2009).  

Assim como E1, E3 também destacou a priorização do local em seu relato, afirmando 

ter um “que” de bairrista, e que buscam conhecer a história do local de origem dos insumos 

utilizados. Além disso, salienta-se que o entrevistado menciona a valorização de parcerias, 

quando o mesmo explica que gosta de trazer artistas locais para o desenvolvimento dos rótulos 

das cervejas. Este aspecto é tratado pela literatura, que afirma que a consolidação de práticas 

cooperativas é necessária às indústrias criativas, uma vez que o processo criativo se dá num 

contexto socioinstitucional que se configura por meio de parcerias e de complexas redes sociais, 

tanto na esfera de produção como na esfera de consumo (LEITÃO, 2011; HARTLEY, 2005; 

JEFFCUTT, 2009, POTTS et al., 2008; SOUZA; LIMA, 2009; BENDASSOLLI et al., 2009; 

BECKER, 1982; JEFFCUTT; PRATT, 2002). Segue trecho do relato de E3: 

Enfim a liberdade é experimentar a gastronomia da cozinha né, é você poder trazer 
especiarias, tentar sempre bolar algo. [...] E aí então se o ingrediente veio de 
Guaramiranga, da região do Maciço de Baturité, a gente já vai buscando história do 
Ceará lá, porque a gente tem esse ‘quê’ bairrista, então acaba explorando o que tem 
naquela região. Aí vamo [sic] puxar pro rótulo, aí vem a imagem, aí enfim, a gente 
sempre traz artistas locais também pros nossos rótulos, a gente gosta de valorizar 
também parceria. (E3) 

 

Afora as já citadas dualidades envolvendo o global e o local e a autenticidade, percebeu-

se também nos relatos de E2, E3, E4 e E8 aspectos que remetem às dualidades novidade x 

familiaridade e arte x popularidade, apontadas por Kirschbaum et al. (2009). Quando indagados 

sobre o segundo questionamento, E2 e E3 relataram aspectos que aludem à incerteza da 

aceitação e instabilidade da demanda, bem como às tensões envolvendo a necessidade de inovar 

e/ou manter produtos já consagrados, já familiares ao público, e a necessidade de agradar a este 

público e obter sucesso:  

Toda receita que a gente faz e puder fazer um pequeno ajuste pra melhorar é normal 
né, porque é artesanal e às vezes a gente fala ‘pessoal vamos dar uma ajustada aqui, 
vamos colocar algo a mais’. Mas no geral a gente procura não mudar porque nós já 
temos clientes fiéis pros rótulos. Tem gente que chega aqui ‘ah eu quero a 
MandacarIPA’ então se ele tomar a MandacarIPA de hoje que não é a mesma de 
ontem, do mês passado, ele já vai achar estranho. Então se ele já gosta, o cliente já é 
cativo, a gente não mexe na receita né... A não ser que seja ajuste fino né, que não 
mude nada da essência. (E2) 
 
A gente sempre observa como que é a saída desse produto né, e às vezes precisa de 
algum pequeno ajuste. Nada que vá alterar é... consideravelmente o produto que o 
público já conhece, mas às vezes é uma questão pequena de tipo corrigir um 
pouquinho da cor ou alguma coisa do amargor. Mas assim são mudanças muito pouco 
sensíveis. (E3) 
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E4 e E8 também relatam limitações na atividade de criação decorrentes da incerteza da 

aceitação, da necessidade de ter de agradar ao público e assim ter de criar produtos que sejam 

vendáveis, remetendo às dualidades autenticidade x sucesso, e comércio x arte/estética, visto 

que tentam atender aos objetivos comerciais em prejuízo de aspectos subjetivos tais como a 

liberdade, a vontade de criar (ADORNO, 1991; BLYTHE, 2001; BOURDIEU, 1993, 2002; 

LAWRENCE; PHILLIPS, 2009). Segue o relato dos entrevistados: 

Às vezes eu quero simplesmente produzir uma cerveja mais simples e eu prefiro não 
fazer dessa forma eu prefiro fazer em casa e tomar em casa mesmo. Mas hoje a gente 
tá lançando nós temos uma linha secundária aqui na 5Elementos que é a Brasserie que 
na verdade é um produto novo, uma cervejaria nova, dos mesmos sócios, feita no 
mesmo local, porque aí a gente atende justamente esse público de entrada. São 
cervejas mais simples, mas igualmente com qualidade que eu também gosto muito. 
(E4) 
 
Na verdade, toda comida que eu faço aqui eu tento sempre satisfazer o gosto do meu 
cliente entendeu [...] Então você tem que saber onde você pisa... você realmente tem 
que tem que saber onde você pisa senão não vai pra frente, entendeu? [...] Então assim 
eu acho que o profissional de cozinha ele tem que entender realmente, tem que 
encontrar esse equilíbrio entre fazer uma comida decente mas... uma comida também 
que venda. (E8) 

 

E5, ao ser questionado se considerava ter liberdade para criação ou se encontrava 

limitações, embora tenha citado que faz mudanças, ajustes no produto, novamente destacou que 

a criação não é o foco da sua padaria, e que a prioridade é o resultado final, a qualidade dos 

produtos: “Na parte criativa até tem talvez... porque a gente vai mudando... mas assim... mas 

não é o foco... ela é relacionada mais com o resultado final assim, sabe. Então a gente faz um 

ajuste às vezes.” 

Já E6, em resposta a esse segundo questionamento, respondeu que tem liberdade “Sim, 

total, total”, e prosseguiu destacando o quanto preza por essa liberdade, não apenas para sua 

realização pessoal, mas também para o próprio negócio, evidenciando que este tem de aliar 

rentabilidade com a possibilidade de inovação e criação, o que nos remete às dualidades entre 

autenticidade x sucesso, e entre a dimensão objetiva/comercial e a dimensão subjetiva/estética: 

É isso que... na realidade é isso que me motiva né. Assim, hora e meia o pessoal diz 
‘não Cassius, tem que ter um cardápio de pão certo, todo dia tem que ter os pães e tal’. 
No dia que for assim aí eu saio e deixo alguém lá fazendo meio que robô né, fazendo 
a mesma coisa todo tempo, assim... Pô [sic] eu larguei mudei de vida e tal pra... fazer 
algo que seja rentável e que eu ache legal de fazer, que eu possa usar a criatividade, 
eu possa né inovar... no dia que a gente perder essa característica eu acho que... é... 
como negócio também talvez não seja tão legal. (E6) 
 

E7, por sua vez, ressalta que sua criação é pautada por sua aproximação com a cultura 

alimentar de onde ela está, o que alude à dualidade global x local; salienta também que a 

liberdade de criação encontra limitação nos parâmetros que deve seguir a panificação. Assim, 

nota-se na fala da entrevista uma combinação de aspectos sutis, como a própria identificação 
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com a cultura alimentar, e a alusão à “imaginação que flui”, com aspectos objetivos como o 

respeito aos parâmetros da panificação, a busca de inspiração em fontes formais como os livros 

de panificação: 

No pão a gente tem uma certa limitação porque os pães são formulações dentro de 
parâmetros né, os pães eles têm fórmulas sabe... e aí a minha imaginação flui muito 
nos recheios, né. Aí eu procuro trazer coisas pra nossa cultura alimentar também [...] 
Então eu acho que a minha criatividade ela é pautada assim pela aproximação com a 
cultura alimentar onde eu tô, mas... respeitando... os parâmetros da panificação né. É 
por aí... E eu escuto muita sugestão também, e eu tenho muito livro de panificação, 
então às vezes eu tô folheando aí vejo uma coisa bem europeia assim ‘ah isso dá pra 
adaptar pra cá’, sabe, então também faço isso. Então como eu disse, o pão ele tem que 
seguir parâmetros, ele tem parâmetros. Aí você vai criando suas fórmulas dentro 
desses parâmetros. Eu levei 3 anos pra chegar nesse formato assim, até melhorar, 
porque quando comecei a fazer eu não era padeira. Eu fazia, assim, eu fui aprendendo 
na televisão, vendo, lendo, assistindo Youtube, e tal, e eu já fui vendendo... Foi numa 
demanda que veio até mim, eu não ia vender, começaram a me pedir. Com 2 anos e 
meio eu entendi: não agora eu preciso me profissionalizar, eu preciso mesmo aprender 
a fazer pão porque eu não posso ficar usando só uma receita né, aí eu fui estudar no 
Senai, eu fiz o curso de padeiro lá. Eu acho que me formei padeira primeiro no 
Facebook porque as pessoas começaram a me chamar de padeira e aí eu assumi isso, 
depois é que eu fui estudar. Minha divulgação é toda nas redes sociais. (E7) 
 

Desse relato de E7, nota-se também a criatividade/criação sendo concebida enquanto 

um processo, um esforço, confirmando a literatura (JEFFCUTT, 2009; WINNICOTT, 1975; 

CAVES, 2000; HARTLEY, 2005). A entrevistada, quando começou a produzir seus pães, o fez 

com base em suas habilidades pessoais, e segundo relata, levou 3 anos aprimorando seu 

produto. Nota-se também a importância das mídias nesse processo do esforço criativo 

enfrentado por E7, uma vez que a entrevistada relata que foi aprendendo a fazer pães por conta 

própria, lendo, assistindo Youtube, e somente depois buscou instrução formal. Este aspecto nos 

remete ao conceito de Hartley (2005), que destaca nas indústrias criativas a presença das artes 

criativas, ou seja, dos talentos individuais, no contexto das novas tecnologias midiáticas (TICs), 

em uma nova economia do conhecimento.  

A entrevistada exalta também o papel das novas mídias quando menciona que se formou 

padeira “primeiro no Facebook”, e ao falar sobre a forma de divulgação dos seus produtos. Esse 

papel das redes sociais (virtuais e reais) destacado pela entrevistada encontra referência na 

literatura, que aponta que nas indústrias criativas a apropriação da criatividade para criação de 

valor de mercado acontece por meio de parcerias, por meio de redes sociais, e que se utiliza 

destes aparatos tecnológicos tanto na para produção como na promoção e distribuição dos 

produtos (BENDASSOLLI et al., 2009; BECKER, 1982; JEFFCUTT; PRATT, 2002). 

Jaguaribe (2017) também destaca o papel das novas tecnologias de informação e comunicação 

no âmbito das indústrias criativas, afirmando que pequenos produtores fazem uso das mesmas 
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para produzir e disseminar suas criações, fazendo com que estas alcancem grande distribuição 

e ganhem novos contornos, ultrapassando os limites das indústrias tradicionais. 

Finalmente, um outro aspecto que se extrai dos relatos de E7 transcritos acima, é que a 

entrevistada não começou a produzir pães visando o aspecto comercial, dado que a mesma 

expõe que a decisão de vender não partiu de sua própria iniciativa, mas de uma demanda que 

chegou até ela; além disso, a entrevistada expõe também que somente depois decidiu que 

precisava se profissionalizar. Tais elementos podem indicar que E7 não prioriza (ou pelo menos 

não priorizava de início) a dimensão comercial, no que concerne ao seu ofício de padeira, o que 

nos remete à dualidade comércio x arte/estética, apontada pela literatura. Ressalte-se também 

que neste trecho a entrevistada menciona a adaptação de receitas europeias à realidade local, o 

que nos remete à dualidade global x local, já tratada aqui anteriormente. 

Verifica-se que esta categoria de análise foi a que apresentou maior consonância entre 

as unidades de registro previamente definidas e os dados coletados, o que consequentemente 

indica que as características e dualidades previstas pela literatura no tocante à atividade de 

criação se confirmam no fenômeno estudado, dado que as unidades de registro foram baseadas 

nesta literatura. Somente um aspecto novo despontou no decorrer da análise, para o qual 

criamos a unidade de registro Criação postergada.  

Esta unidade de registro denominada de Criação postergada, cuja frequência nos dados 

foi 4, refere-se a citações dos entrevistados que ocorreram no sentido de que a criação de novos 

produtos só ocorre ou deve ocorrer após o alcance de outros aspectos pela organização. Na 

concepção dos entrevistados, enquanto não se alcança aspectos como a solidez e uniformidade 

da dinâmica produtiva e um dado padrão de qualidade dos produtos, a atividade de criação não 

constitui o foco da organização. Estes achados suscitam algumas reflexões acerca da 

centralidade da criatividade como recurso-chave nas indústrias criativas. Questiona-se: a 

criatividade é um recurso central desde o momento de abertura da organização criativa?  

Ademais, associando-se esse achado ao resultado da unidade de registro Dualidade 

autenticidade x sucesso, cuja frequência foi considerável (6), levantam-se outros 

questionamentos: em todos os segmentos da ICG a demanda dos consumidores por novidades 

é mesmo ilimitada, conforme aponta a literatura, ou há segmentos ou situações em que basta a 

replicação de receitas tradicionais e/ou o atingimento do padrão de qualidade destas criações 

para que a organização tenha sucesso?  

Destaca-se também nesta categoria analítica a unidade Processos/estruturas/rotinas 

flexíveis, que foi a característica mais recorrentemente citada pelos entrevistados no tocante a 

esta categoria, tendo sido citada 6 vezes, confirmando a literatura que aponta que as atividades 
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de criação no âmbito das indústrias criativas estão associados a contextos organizacionais de 

flexibilização das estruturas, rotinas e processos (KIRSCHBAUM et al., 2009). Esta 

expressividade sugere a preponderância de novas abordagens pós-burocráticas nas 

organizações criativas gastronômicas (KIRSCHBAUM et al., 2009), o que aponta para a 

oportunidade de estudos que se destinem a compreender e mensurar a influência destes 

contextos pós-burocráticos na atividade de criação. 

 No tocante às dualidades apontadas pela literatura, todas foram citadas pelo menos uma 

vez pelos sujeitos, destacando-se as dualidades autenticidade x sucesso e global x local, que 

foram citadas em frequência expressiva pelos entrevistados: há 6 citações relacionadas a cada 

uma, e ainda a dualidade novidade x familiaridade, que foi citada 3 vezes pelos sujeitos. 

Percebeu-se que as dualidades autenticidade x sucesso, novidade x familiaridade, que envolvem 

a tensão entre inovar ou manter produtos já consagrados, já familiares ao público, e a 

necessidade de agradar a este público e obter sucesso, em última análise remetem a uma tensão 

entre atender aos objetivos comerciais em desfavor de aspectos subjetivos tais como a liberdade, 

a vontade de criar algo autêntico, o que confirma a ideia de que a dualidade comércio x 

arte/estética é expressiva nas indústrias criativas. 

 

4.4 Corebusiness da ICG 

Nesta subseção, faz-se a análise atinente ao terceiro objetivo específico da presente 

pesquisa, qual seja: examinar como os profissionais da ICG entendem o core dos seus negócios. 

Para tanto, foram feitos os seguintes questionamentos aos sujeitos da pesquisa: i) O que você 

oferece ao consumidor? ii) O que você acredita que o consumidor busca em seu negócio? 

As indústrias criativas estão inseridas no seio de uma nova economia transestética onde 

a prioridade das organizações se volta para a criação e oferta de imagens, estilos, ambientes, 

espetáculos e lazeres que possibilitem distrações, emoções, divertimentos e experiências 

excitantes para os consumidores (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). Assim, o core das 

indústrias criativas está associado à oferta de experiências e de valores culturais, artísticos ou 

de entretenimento aos consumidores (CAVES, 2000), bem como está diretamente envolvido 

com a produção de um significado social (HESMONDHALGH, 2002). A literatura aponta que 

as indústrias criativas também têm o potencial de criar gostos, preferências e a própria imagem 

dos consumidores perante a sociedade (BAUDRILLARD, 2000; BAUMAN, 2001, 2005, 2008; 

DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004; LIPOVETSKY, 2004; DU GAY, 1996; ROSE, 1990). 

Com base no referencial teórico atinente à temática, foram definidas as seguintes 

unidades de registro para esta categoria de análise: Oferta de experiência; Oferta de valor 
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cultural/artístico/entretenimento; Estratégias estéticas; Produção de significado social; 

Construção de imagem; Formação de gostos; Priorização da instância comercial; Priorização 

da instância estética; Dualidade comércio x arte/estética. 

Após análise dos dados, verifica-se que a categoria analítica Corebusiness da ICG 

contempla 14 unidades de registro, destacando-se como mais recorrentes nas citações dos 

entrevistados as unidades: Formação de gostos (6), Priorização da instância estética (6), Oferta 

de qualidade (5) e Oferta de experiência (4). As demais unidades de registro associadas à 

categoria analítica e suas respectivas frequências podem ser visualizadas na Figura 6, a seguir:  

 

Figura 6 – Corebusiness da ICG 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Conforme se vê na figura, no decorrer da análise desta categoria despontaram as 

seguintes unidades de registro que não haviam sido definidas a priori: Oferta de qualidade; 

Dualidade global x local; Dualidade autenticidade x sucesso; Oferta de saúde; Demanda 

ilimitada por novidades; Dualidade tradicional x moderno. Passa-se a seguir à análise e 

discussão sobre a ocorrência das unidades, previstas e não previstas, a partir dos relatos dos 

entrevistados. 

Ao ser indagado sobre o que oferece ao consumidor, E1 afirma que: 

A cerveja artesanal Molotov é uma cerveja que eu faço que ela é comercializada após 
ser feita, mas ela é comercializada só para se pagar, não tem o viés de lucro. É uma 
cerveja que ela... ela faz parte dessa intervenção artística que continua a existir mesmo 
o Coletivo1 já estando desfeito. A Molotov não é um negócio. [...] Ela é uma 
plataforma pra arte acontecer. É. Exatamente isso. Eu já pensei muito sobre isso, 
existem muitas discussões interessantíssimas da gastronomia com a arte e... eu ainda 

                                                           
1 O entrevistado refere-se ao Coletivo Aparecidos Políticos, grupo que durante alguns anos fez intervenções 
urbanas na cidade de Fortaleza, relacionando arte e política por meio das propostas da arte ativista e do 
ativismo criativo (DADOS DA PESQUISA, 2019). 
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acho que é pretensioso demais dizer que uma comida é uma obra quando eu acho que 
ela é uma plataforma como uma tela... o que eu penso é isso. Pra mim a comida é 
como se fosse uma tela vazia. Que a arte acontece lá. (E1) 

 

A alusão às suas reflexões acerca da relação entre arte e gastronomia já indica que E1 

tem uma percepção mais sensível, um posicionamento mais estético em relação a esses campos. 

A arte é o valor primordial sobre o qual se debruça a Estética enquanto ramo da filosofia, 

embora não seja o único (WOOD JR., 2001); o pensar estético opõe-se ao pensar racional, 

instrumental, intelectual (GAGLIARDI, 2001; LEAL, 2000). Além da associação da 

gastronomia com a arte, nos trechos em que E1 afirma que sua cerveja “não tem o viés de 

lucro”, e que ela não consiste num negócio, mas sim numa “plataforma para a arte acontecer”, 

vê-se ainda mais claramente que o entrevistado prioriza a instância estética/artística em prejuízo 

da instância comercial/instrumental. Este posicionamento adotado por E1 remete a Caves 

(2000), que aponta como característica das indústrias criativas a valorização da arte pela arte, e 

a Bendassolli et al. (2009), que sustentam que nessas indústrias a dimensão estética têm forte 

influência sobre as escolhas e direcionamento de recursos, em contraponto à dimensão 

instrumental que tende a definir a prioridade de alocação de recursos nas indústrias tradicionais.  

Quanto ao questionamento sobre o que as pessoas buscam em seu negócio, E1 relata 

pensar que “as pessoas querem uma experiência nova”, concepção que se aproxima de Caves 

(2000), para quem as indústrias criativas são aquelas em que o esforço criativo resulta na oferta 

de bens de experiência. Nessa resposta, E1 falou também que adotou o posicionamento de não 

repetir receitas de cervejas; o entrevistado, ao mesmo tempo em que exalta este fato como a 

maior decisão que fez enquanto cervejeiro, revela uma outra face associada a esta decisão, a 

qual julga como difícil: o não atendimento da expectativa do público: 

 
Eu penso que as pessoas querem uma experiência nova [...] E por isso inclusive foi 
que eu assumi esse posicionamento de não repetir nenhuma receita. Essa foi a minha 
maior e mais difícil decisão enquanto cervejeiro né... porque... as pessoas esperam 
né... alguma coisa né... e o que elas esperam... não tá lá [risos]. Elas experimentam 
‘ah eu tomei sua cerveja e tal, quando é que eu vou tomar de novo?’ Nunca mais! 
[risos]. (E1) 

 

Esta tensão apresentada pelo entrevistado nos remete às seguintes dualidades 

vivenciadas pelos gestores das indústrias criativas, apontadas por Kirschbaum et al. (2009):  

novidade x familiaridade, autenticidade x sucesso. Segundo os autores, os profissionais dessas 

indústrias constantemente passam pelo conflito de ter que optar entre lançar um produto novo 

ou manter a oferta de produtos já familiares, consagrados. Ambas as situações representam 

risco para essas organizações, e isto se deve a duas características primordiais das indústrias 
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criativas: a instabilidade da demanda, e a incerteza na aceitação dos produtos culturais, os quais 

nem sempre se beneficiam de experiências anteriores, retirando dos profissionais das indústrias 

criativas a capacidade de prever se seus produtos terão ou não sucesso (DIMAGGIO, 1977; 

CAVES, 2000; KIRSCHBAUM et al., 2009). 

E2, por sua vez, ao questionamento sobre o que oferece ao consumidor responde: 

Nós temos cervejas no nosso tap que não são vendáveis, elas simplesmente elas 
vendem menos que as outras, mas a gente não abre mão de ter variedade de estilos, 
pra que o consumidor conheça todos, passe por todas as escolas. Uma das coisas que 
a gente vê muito nos bares é você chegar no taplist e ter 90% IPA ou Impetrial Stout 
ou APA, quer dizer... o estabelecimento já tá procurando colocar no tap o que vende, 
e a gente não se importa muito com isso. A gente se importa é que a gente tenha uma 
variedade de estilos pro consumidor provar, até pra ele decidir o que é que ele 
realmente gosta. (E2)   

 
Em relação ao trecho acima, uma das análises possíveis indica a instância comercial 

sendo colocada em segundo plano por E2, quando ele relata o intuito de oferecer ao consumidor 

variedade de cervejas mesmo que isto signifique ter que manter a oferta daquelas que não são 

tão vendáveis. Ocorre que, além dessa análise, quando o entrevistado afirma se importar com 

proporcionar ao consumidor uma variedade de estilos para que ele prove, forme seu gosto e sua 

opinião, pode-se inferir também a ocorrência de uma das características da era transestética 

advogada por Lipovetsky e Serroy (2015), qual seja: a crescente mobilização dos gostos e 

sensibilidades como imperativos estratégicos adotados pelas organizações com finalidade 

mercantil, no tocante aos setores de consumo.  

Em outras palavras, isto quer dizer que a análise deste último relato de E2 pode tanto 

levar à interpretação de que ocorre em seu negócio a priorização da dimensão estética em 

prejuízo da comercial, como pode levantar a celeuma de que há uma finalidade mercantil por 

trás dessa estratégia estética de valorização e incentivo para que o consumidor amplie e/ou 

forme seu gosto.  

Quanto ao segundo questionamento, E2, assim como E1, alude ao conceito de 

experiência (CAVES, 2000), ao responder que “eu costumo dizer aqui que a gente não vende 

cerveja, nós vendemos uma experiência pro cliente né”. Este aspecto, associado à intenção de 

E2 em oferecer ao público uma variedade de cervejas para que o consumidor amplie seu 

conhecimento e seu gosto, nos remete novamente à economia transestética, na qual as principais 

mercadorias são bens e serviços impregnados de componentes estético-emocionais. Esses bens 

e serviços, segundo Lipovetsky e Serroy (2015), são ofertados em associação com imagens, 

estilos, ambientes, e lazeres que possibilitam distrações, emoções, divertimentos e experiências 

excitantes para os consumidores, daí essa nova economia também ser denominada pelos autores 

de capitalismo experiencial. 
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E3, também menciona o termo experiência ao ser indagado sobre o que oferece pro 

consumidor: “Levar pro consumidor um produto que vai trazer uma experiência é... podemos 

dizer assim... até gastronômica né”. E prosseguiu sua resposta: 

A gente quer chegar a criar ampliar a cultura da cerveja artesanal, chegar na pessoa 
que não tem o hábito de consumir cerveja artesanal e ela ter o primeiro contato, e 
nesse primeiro contato conquistar o paladar dela. [...] Democratizar o consumo da 
cerveja artesanal né. [...] Infelizmente o custo é alto por conta da matéria prima, dos 
impostos que a gente tem que pagar por ser microcervejaria. A carga tributária ainda 
é alta, mas assim então a gente tenta focar que o produto final seja acessível pelo 
menos do ponto de vista do paladar. [...] A gente não tenta trabalhar tanto com cervejas 
de difícil consumo, que de repente só te fazem tomar um copo e aquilo ali já te traz 
uma satisfação. Faz parte da experiência, mas a gente quer que as pessoas continuem 
no processo de beber (E3). 

 
Um primeiro aspecto que se verifica neste trecho da fala de E3 é que o intuito de ampliar 

a cultura da cerveja artesanal pode guardar relação com os propósitos de produção de 

significado social e formação de gostos atribuídos pela literatura às indústrias criativas. No 

entanto, essa vontade relatada por E3 de democratizar o consumo da cerveja artesanal, de focar 

para que seu produto seja acessível ao paladar e de que as pessoas “continuem no processo de 

beber”, levanta mais uma vez a seguinte celeuma: seu intuito é apenas proporcionar uma 

experiência sensorial ao consumidor? Ou seu intuito de mobilizar os gostos e proporcionar 

sensações agradáveis – logo, mais propensas à continuidade e ao um maior consumo - é uma 

estratégia estética com finalidade mercantil, consoante apontam Lipovetsky e Serroy (2015)? 

Observa-se também no relato do entrevistado a dualidade entre a instância comercial e a 

instância estética, quando o mesmo cita a decisão de manter sua vontade e posicionamento 

mesmo a despeito da alta carga tributária. 

Quanto ao segundo questionamento, E3, assim como os dois entrevistados anteriores, 

mencionou que o consumidor busca uma experiência: “Eu acredito que ele vem em busca de 

uma experiência de tá [sic] tomando um produto que até então não tem aqui no mercado nosso, 

que é um mercado ainda em crescimento né, ainda não chegou no seu ponto de maturidade”. 

Ao ser indagado sobre o que sua cervejaria oferece ao consumidor, E4 apontou o 

pioneirismo de oferecer cerveja fresca no mercado de Fortaleza: “nós fomos pioneiros pensando 

muito nessa pegada de fazer uma coisa diferente, de preencher uma lacuna num mercado que a 

gente sabia que existia mas não tinha ninguém que ofertasse a cerveja fresca”. E, ao 

questionamento sobre o que ele acredita que o consumidor espera ao consumir seus produtos, 

ele respondeu: “o nosso público é um público que hoje espera sempre alguma coisa extrema, 

agressiva”, e depois corrige:  

Não necessariamente agressividade, eu vou até me corrigir. O público nosso ele busca 
muita inovação então nós somos bem reconhecidos por cervejas extremas ou cervejas 
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que entreguem muito sabor. [...] Então esse é o perfil hoje do nosso público, nosso 
público hoje é o público cervejeiro iniciado e o público cervejeiro nerd geek que é 
aquele cara que já é bem entendido mesmo. (E4) 

 

Um primeiro aspecto a se observar no relato de E4 é a alusão à demanda ilimitada dos 

consumidores por novidades e inovação, apontada pela literatura (DIMAGGIO, 1977). 

Ademais, o relato de E4 sobre os perfis do público consumidor de sua cervejaria - cervejeiros 

iniciados e cervejeiros nerd geek, e seus gostos por cervejas mais extremas e intensas em sabor 

nos remete à teoria de Bourdieu (1984) sobre o poder do gosto e dos padrões de consumo na 

definição dos grupos sociais. Bourdieu afirma que os grupos sociais são demarcados pelo gosto 

pelos produtos consumidos, de forma que o gosto se torna um fator de união entre membros de 

grupos sociais. Além desta perspectiva, salienta-se neste ponto da fala de E4 o papel de 

construção da imagem dos consumidores atribuído por Lawrence e Phillips (2009) aos produtos 

culturais. Isto acontece porque ao serem consumidos os produtos culturais podem comunicar 

uma imagem que vai ser construída e interpretada por outras pessoas com as quais o consumidor 

interage, troca comentários, no ato do consumo. Em outras palavras, é dizer que os produtos 

culturais e criativos – no caso, a cerveja, é comprada e consumida em parte pelo valor simbólico 

e social envolvido no compartilhamento da experiência de consumo pela comunidade ou grupo 

na qual o consumidor está inserido.  

Tal aspecto também se deve à dupla face – material e simbólica - dos produtos gerados 

pelas indústrias criativas: a cerveja, neste caso, constitui um produto cujo valor deriva não 

apenas das suas propriedades físicas ou materiais, mas do valor simbólico e cultural que o 

consumidor lhe atribui no ato de consumo, (BOURDIEU, 1984, 1990; FEATHERST ONE, 

1991; LASH; URRY, 1994; NEGRI; LAZZARATTO, 2001; GRISWOLD, 1987; 

LIPOVETSKY, 2010).  

E E4 prossegue explicando que foi lançada recentemente uma nova linha de cervejas 

com o intuito de atingir um novo perfil de público para a cervejaria: um consumidor que busca 

sair do universo da cerveja “comercial de massa”, mas ainda não é experiente no universo das 

cervejas artesanais e que, portanto, não tem o paladar do público predominante da cervejaria, 

já acostumado com as cervejas extremas e intensas que predominam no portfólio:  

 
Mas com a linha Brasserie a gente conseguiu abrir um público novo que tá [sic] 
entrando no mercado e quer conhecer uma coisa diferente daquela cerveja comercial 
de massa, e que possa não ser tão diferente pro paladar daquela pessoa... que ela possa 
de repente se acostumar e de repente quebrar esse paradigma e migrar digamos assim 
pra esse outro perfil de consumo. (E4) 
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Além dos aspectos relacionados à formação de gosto, à formação da imagem, perfis e 

grupos de consumo, cumpre salientar também que este último trecho do relato de E4 nos remete 

à dualidade entre a autenticidade e sucesso, visto que mesmo não sendo inicialmente de sua 

vontade produzir essa cerveja mais simples, ele o fez, visando obter sucesso e aceitação perante 

o público consumidor (KIRSCHBAUM et al., 2009). 

No que tange à questão sobre o que oferece ao consumidor, E5 inicia sua resposta 

explicando que “Tudo é feito da forma mais tradicional possível... então aí ele pode conhecer 

pães de grande qualidade. Se vai gostar ou se não vai gostar é outra coisa, entendeu?” E 

prossegue sua resposta evidenciando o intuito de ofertar produtos de alto nível e possibilitar aos 

consumidores a oportunidade de adquirir mais conhecimento, mais referências, e assim poder 

formar sua opinião, formar sua capacidade de julgamento: 

É dar essa abertura de conhecimento pra ele, entendeu, depois ele vai escolher ‘ah eu 
gosto do meu carioquinha’. Ah então vai pro carioquinha e pronto, mas a ideia é ele 
poder conhecer pães de alto padrão. Dar ao cliente o gosto de saber julgar as coisas, 
dentro de uma referência de pelo menos ter tido o conhecimento de um pão de alto 
nível. Cada vez mais se aperfeiçoar pra poder entregar pro nosso cliente um pão cada 
vez de alto nível, que eu sei que nós tiramos a fornada e falamos ‘a fornada daqui não 
perde pra nenhum lugar do mundo hoje’. (E5) 
 

Nota-se pelo trecho acima que a concepção de E5 se aproxima da concepção de E2 tanto 

no que se refere ao propósito de ofertar produtos que possibilitem ao consumidor a formação 

do seu gosto e da sua opinião, como no que se refere à correlação de qualidade e alto nível com 

o “estrangeiro”. Esta correlação fica clara no trecho final da fala supratranscrita de E5, quando 

o mesmo equipara pão de alto nível com uma fornada que esteja no mínimo em pé de igualdade 

com uma fornada desenvolvida em outros lugares do mundo, o que aponta para a dualidade 

entre global e local (KIRSCHBAUM et al., 2009). 

No que concerne à menção de E5 sobre o diferencial de fazer tudo “da forma mais 

tradicional possível”, a pesquisadora, buscando compreender qual o sentido do termo 

tradicional empregado neste contexto, indagou ao entrevistado sobre ao que ele se referia 

quando falava em tradicional, ao que o mesmo respondeu: 

É... quer dizer não corromper... por exemplo, digamos é... se tem uma receita a gente 
não tira elementos da receita por... por custo por exemplo. Então assim se a gente quer 
fazer um produto que leva gordura, faz com manteiga e assim por diante, cacau... o 
pão australiano que leva açúcar mascavo... são todos ingredientes mais caros, mas que 
a gente faz o produto como ele tem que ser. Se a gente faz brioche hoje, a gente faz 
brioche com ovo caipira, entendeu? (E5) 

  

A partir da explicação de E5, é possível levantar dois aspectos imbrincados ao uso do 

termo tradicional pelo entrevistado. Um primeiro aspecto é a fidedignidade que o entrevistado 

mostra ter para com as receitas, quando ele explica que fazer da forma tradicional é não 
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corromper, é não tirar elementos da receita, mesmo que isto implique em ter de utilizar insumos 

mais caros. E esta fidedignidade nos remete à dualidade entre o tradicional e o moderno, 

atinente às indústrias criativas (KIRSCHBAUM et al., 2009; CUNHA FILHO, 2011). Jaguaribe 

(2017) aponta que as indústrias criativas compreendem atividades que têm origem tradicional, 

mas que a partir da criatividade e das novas tecnologias, produzem bens e serviços que 

ultrapassam os limites tradicionais, assumindo formas peculiares de produção, distribuição e 

consumo.  

Essa concepção de Jaguaribe (2017) pode ser verificada na seara gastronômica, onde se 

vê cada dia mais a criatividade, o conhecimento científico e as novas tecnologias serem 

empregados na feitura de pratos/produtos tradicionais que assumem uma nova configuração, 

seja meramente visual, ou seja, na apresentação do produto, seja por inovações na própria 

composição dos ingredientes. Essa problemática das inovações em produtos tradicionais leva a 

uma reflexão acerca da tensão existente entre a preservação da cultura alimentar e a 

incorporação de elementos modernos e inovadores nesta cultura. Nessa esteira, Cunha Filho 

(2011) alerta que quem lida com economia da cultura e economia criativa precisa atentar para 

as três dimensões temporais existentes: deve ter preocupações com a inventividade, que é “a 

antessala de contato com o futuro”, mas também com a “preservação e até o resgate de bens, 

valores e processos da época presente e de outras que ficaram para trás no calendário”.   

Um segundo aspecto relacionado à preservação ou não do tradicional é que um dos 

motivos que leva os profissionais da gastronomia a essas inovações que envolvem substituição 

e/ou eliminação de ingredientes é a necessidade de adaptar os produtos às novas dietas 

alimentares dos consumidores, seja por questão de saúde, seja por questões estéticas. Exemplo 

de alteração de produto tradicional por demandas associadas a restrições dietéticas dos 

consumidores é a produção de pães sem glúten. Tal demanda dos consumidores está levando a 

um momento de mudanças na panificação, conforme cita E7: “A panificação ela tá passando 

por um momento de... talvez... de se repensar no que diz respeito ao glúten”. A demanda dos 

consumidores por pães sem glúten e por saúde e estética, de forma geral, foi citada por E6: 

Eu tenho um produto que é voltado pra quem faz dieta low carb que é o produto que 
não usa farinha de trigo, usa outros tipos de matéria prima... Então tem uma carteira 
de público que a gente tenta atingir que é o pessoal que não consome farinha de trigo, 
nada com glúten, tal, então a gente tem uma linha de produto pra esse público.[...] Nos 
pães nossos, a gente usa um processo de fermentação longo, tanto uma fermentação 
natural quanto longa né, porque eu posso ter uma fermentação longa mas não 
necessariamente usando fermento natural, posso usar fermento industrializado. Em 
menores quantidades, eu consigo ter uma fermentação mais longa que torna o pão 
melhor, né. E além desse processo a gente usa um fermento natural, [...] isso acaba 
tornando o produto mais digestivo, mais saudável. (E6) 
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E7 e E8 também citaram essa questão quando foram questionados sobre o que acreditam 

que o consumidor busca em suas padarias: 

 
Muita gente me busca porque entrou num esquema de dieta. Por exemplo né. E aí eu 
recebo muita pergunta assim ‘ah você tem pão low carb?’, ‘Você faz pão sem glúten’, 
esse tipo de coisa né. Eu tenho que explicar ‘olha, não, a minha matéria prima é o 
trigo, então todos os meus pães têm glúten’. E eu não faço pães pensando em calorias, 
eu já poderia ter feito uma tabela de calorias pra esse pão, hoje em dia não é tão caro, 
mas eu não tenho interesse em entrar nesse mercado da dieta. (E7)  
 
Eu acho que hoje todo mundo tá muito preocupado com saúde, tem muita gente que 
tá buscando uma vidazinha mais saudável, um alimentozinho mais saudável, e 
buscando um pouco mais de saúde e isso é o que eu realmente tenho a oferecer pros 
meus clientes, entendeu? (E8) 

 

Verifica-se na fala de E7 a preterição da instância comercial em favor da sua vontade, 

quando a mesma cita que mesmo havendo demanda dos consumidores por produtos 

relacionados a restrições dietéticas, ela não tem interesse em entrar nesse “mercado”. Destaca-

se que E8 não apenas citou haver esta demanda dos consumidores por produtos mais saudáveis, 

como declarou “isto é o que eu realmente tenho a oferecer pros meus clientes”, de forma que 

criamos uma nova unidade relacionada a oferta de saúde.  

Quanto ao segundo questionamento, ao ser interpelado sobre o que ele acredita que o 

consumidor busca em sua padaria, E5 responde: “É... eu na verdade eu não sei muito bem o que 

o consumidor pensa, sabe. Eu foco assim na qualidade do produto em si, certo.”  

Ao ser indagado sobre o que sua padaria oferece ao consumidor, E6 cita o quesito 

qualidade, e, assim como fizeram E2 e E5, alude também ao fato de manter a autenticidade na 

variedade na oferta de produtos, para que o consumidor amplie sua experiência: 

O que a gente tenta passar pro cliente é que tem um produto de qualidade né. Uma 
outra coisa que a gente também procura é inovar no tipo de produto, isso é até uma 
dificuldade como negócio, a gente ter uma carteira... uma quantidade de pães 
diferentes assim. Todos os dias a gente tem pães diferentes [...] eu quero todo dia o 
cliente chegue aqui ele ter possibilidade de experimentar outras coisas né... (E6) 
 

E6 aponta novamente a qualidade quando é questionado sobre o que ele acredita que o 

consumidor busca em sua padaria, e destaca o aspecto de que os clientes se preocupam com a 

qualidade e não com o preço do produto. Essa falta de preocupação com o preço encontra 

respaldo na literatura, quando a mesma sustenta que dada a dupla face dos produtos gerados 

pelas indústrias criativas, seu valor não deriva somente das suas propriedades físicas ou 

materiais, tampouco é fruto apenas de cálculos racionais relacionados a aspectos econômicos: 

o valor atribuído pelo consumidor está associado a lógicas culturais, sociais e coletivas que o 

consumidor lhes atribui no ato do consumo (CAVES, 2000; LASH; URRY, 1994; NEGRI; 
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LAZZARATTO, 2001; McCRACKEN, 2003). No final de seu relato, E6 menciona também 

que os clientes buscam um produto diferente: 

 
Eu... assim... a gente tem vários tipos de cliente né, de consumidor. Mas eu acho que 
uma característica comum que eles procuram é qualidade, é ter uma preocupação com 
a qualidade do pão né. [...] De uma forma geral, assim, eu acho que a grande maioria 
realmente se preocupa com a qualidade do produto, né, não é só o preço. Dificilmente 
o cliente, acho que talvez 90% dos clientes que vão na padaria não vão se preocupando 
com o preço do pão. ‘Ah eu vou comprar esse produto porque é mais barato que o 
outro’, ‘Quanto é quilo do pão?’ Na realidade eles vão buscando um produto diferente, 
eu acho que essa é uma característica bem presente assim dos clientes. (E6) 
 

Já E7, ao ser questionada sobre o que oferece ao consumidor, levantou a questão da 

cultura e identidade locais. A entrevistada revela que além de gostar, de ter identificação com 

a cultura local e de querer oferecer isso ao consumidor, atenta também para a questão da 

sustentabilidade quando opta por não utilizar insumos (farinha) importados “que viajaram 

milhares de quilômetros pra chegar aqui”. Para além da preocupação com a sustentabilidade, 

essa decisão da entrevistada aponta para a dualidade entre o local e o global (KIRSCHBAUM 

et al., 2009),  característica das indústrias criativas: na atual conjuntura da globalização, E7 tem 

a opção de importar farinhas de qualquer local do mundo, assim como o faz E5, por exemplo, 

e tantos outros padeiros, mas revela que não tem interesse em importar o insumo porque “gosta 

da coisa local”. E7 não tem interesse, também, em produzir pães típicos de outros países; 

hodiernamente, os padeiros que o queiram fazer têm facilmente acesso às receitas desses pães, 

bem como muitos consumidores demandam esses pães por também terem conhecimento da 

existência dos mesmos, na atual sociedade globalizada. Segue trecho do relato da entrevistada: 

 
Eu me identifico com a cultura alimentar. Então... é... eu faço pães pensando em usar 
coisas locais, mais locais possíveis assim... por exemplo não tenho interesse em 
importar farinha francesa como tem padeiros fazendo assim... são farinhas excelentes 
mas viajaram milhares de quilômetros pra chegar aqui, eu gosto da coisa local, pra 
mim isso é mais sustentável. [...] Eu ofereço assim também eu diria ah pode ser sonho 
meu mas é que eu gosto de fazer pães identificados com nossa cultura, a brasileira, 
assim, então por exemplo eu falei da farinha importada né, eu poderia fazer pão 
italiano, eu poderia fazer pão português, aliás pão português não tem lá em Portugal 
é uma invenção brasileira né [risos] mas assim eu poderia fazer brioche eu poderia 
fazer... mas eu não tenho interesse exatamente nisso... [...] Eu quero fazer pães do 
Brasil, porque se tem uma coisa que me irrita muito é essa fala que muitos têm de que 
‘ah o pão verdadeiro é pão com fermento natural francês. É a baguete’. Não, cada 
cultura tem sua comida, né. (E7) 
 

Nota-se que a concepção da entrevistada se aproxima do conceito de Caves (2000), que 

entende que a razão de ser das indústrias criativas reside na oferta de um valor - cultural, 

artístico ou de entretenimento - aos consumidores. Ademais, é justamente a adição desse 

componente valorativo - no caso cultural - ao produto, que resulta na face simbólica dos 

produtos oriundos das indústrias criativas. E7 acredita e tem o “sonho” de ofertar não apenas 
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um objeto material, um pão desprovido de valor, mas sim um objeto cultural; em outras 

palavras, um produto impregnado de uma face simbólica. Ressalte-se, ainda, que neste caso, o 

valor cultural que E7 quer oferecer ao consumidor é a cultura alimentar local, é a valorização 

da identidade local. 

 Por seu turno, E8 respondeu à questão sobre o que oferece ao consumidor destacando 

os aspectos da qualidade e da saúde, e a tensão existente entre estes aspectos e a busca por uma 

maior escala de produção e maior lucro. O entrevistado menciona, assim como E7, a expressão 

sustentabilidade, mas em E8 nota-se o termo sendo utilizado não no sentido da preocupação 

com a logística (e aspectos correlatos) da importação de insumos, mas sim no sentido da 

vontade de E8 de encontrar o equilíbrio entre atender às limitações financeiras e produzir numa 

quantidade menor, sem pular etapas e dessa forma, gerando um produto saudável e de qualidade 

para o consumidor. Assim, verifica-se que a resposta de E8 aponta claramente para a dualidade 

existente nas indústrias criativas entre a dimensão comercial e não comercial dos negócios: 

A minha vontade é encontrar sustentabilidade dentro do meu ambiente de trabalho 
oferecendo um produto de qualidade pros meus clientes. Agora eu tenho as minhas 
limitações, e eu vivo dentro dessas limitações. [...] Limitações é... tipo assim... a gente 
cresce querendo vender cada vez mais, a gente é ensinado a buscar o lucro, o dinheiro, 
então quanto mais você vende teoricamente melhor pra você. É assim que o mercado 
se comporta, é assim que você aprende, mas de que é que adianta eu te oferecer um 
produto que pode ser até bonzinho, mas que ele não vai te fazer bem, entendeu? Eu 
prefiro trabalhar com uma produção onde eu esteja sendo 100% sincero com o meu 
cliente e esteja oferecendo no caso saúde pra eles, tá entendendo, do que me prostituir 
e lançar um produto onde não vai fazer muito bem mas é um produto onde eu posso 
produzir em quantidade, numa quantidade maior ou de uma certa forma, pulando 
etapas, entendeu? (E8) 
 

Um achado relevante para esta categoria analítica foi a notória frequência de citações 

dos entrevistados aludindo ao desejo de oferecer aos consumidores variedade ou qualidade de 

produtos para que os mesmos possam formar ou ampliar seus gostos e suas capacidades de 

julgamento em relação às cervejas e aos pães. A unidade de registro Formação de gostos foi 

verificada 6 vezes nos relatos, sendo mais recorrente do que as unidades Oferta de experiência 

(4) e Oferta de valor cultural/artístico/entretenimento (3), as quais constituem características 

que a literatura aponta como centrais na razão de ser das indústrias criativas.  

Dessa forma, se confirmam as previsões da literatura acerca do core das indústrias 

criativas estar relacionado à oferta de bens de experiência e de valores culturais, artísticos e de 

entretenimento (ocorreram 3 citações dos entrevistados que aludem a cada um desses valores), 

mas salienta-se a indicação de que o core da indústria criativa gastronômica está também 

fortemente associado ao intuito de oferecer aos consumidores a possibilidade de os mesmos 

ampliarem e/ou formaram seus gostos. 
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Merece relevo também a frequência de citações nas quais os entrevistados alegam 

aspectos que denotam uma priorização da instância estética em desfavor da instância comercial. 

Verificou-se na categoria 3 citações que remetem à dualidade envolvendo estas instâncias, mas 

ocorreram com maior frequência – 6 vezes - citações em que os sujeitos sinalizam 

posicionamentos que priorizam as instâncias não comerciais. Reflete-se a possibilidade de 

inferir que este resultado guarda consonância com o resultado verificado na primeira categoria 

analítica acerca da expressividade de citações nas quais os entrevistados associam a criatividade 

à dimensão subjetiva/estética, em desfavor da dimensão objetiva/instrumental. 

Salienta-se também a recorrente citação (5) dos entrevistados acerca da oferta de 

qualidade aos consumidores. Este achado se distancia da ideia advogada por Lawrence e 

Phillips (2009) de que as organizações criativas são intensivas em símbolos e que a principal 

dificuldade das mesmas não reside na necessidade de se produzir eficientemente um produto, 

mas sim na necessidade de produzir, gerenciar e vender significados de forma sustentável e 

valorizado pelos consumidores a longo prazo. Considera-se então que esse achado reforça a 

dualidade existente entre a face mercadológica e simbólica dos produtos criativos, e levanta 

reflexões e questionamentos acerca do grau de importância que as organizações criativas 

dedicam aos aspectos ditos mais instrumentais, objetivos e racionais, como a qualidade, e aos 

aspectos simbólicos que ofertam aos consumidores. 

 

4.5 Diferencial dos produtos da ICG 

Nesta subseção é exposta a análise e discussão referente ao quarto objetivo específico 

da presente pesquisa, que é investigar como profissionais da ICG percebem o diferencial dos 

seus produtos. Para tanto, foi feito o seguinte questionamento aos sujeitos da pesquisa: quais os 

diferenciais do seu produto?  

Consoante a literatura, os produtos gerados pelas indústrias criativas são diferenciados 

verticalmente, ou seja, diferem dos produtos das indústrias tradicionais em termos de qualidade 

e de singularidades que os distanciam da padronização de massa das indústrias tradicionais 

(BENDASSOLLI et al., 2009; UNCTAD, 2010; SARKAR, 2014; REIS, 2012). Outra 

característica distintiva dos produtos gerados pelas indústrias criativas é que eles possuem dupla 

face: uma mercadológica e uma simbólica (CAVES, 2000; WINNICOTT, 1975; 

BENDASSOLLI et al., 2009; SOUZA; LIMA, 2009; POTTS et al., 2009; SEC, 2011). Assim, 

o valor desses produtos não deriva somente das suas propriedades físicas ou materiais, nem é 

fruto apenas de cálculos racionais relacionados a aspectos econômicos, tampouco esses 

produtos possuem função unicamente prática, material ou fisiológica; os produtos criativos 
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constituem objetos culturais para quem os consome, e seu valor deriva do valor que o 

consumidor lhes atribui na experiência de consumo e está associado a lógicas culturais, sociais 

e coletivas (CAVES, 2000; GRISWOLD, 1987; FEATHERSTONE, 1991; BOURDIEU, 1984, 

1990; LASH; URRY, 1994; NEGRI; LAZZARATTO, 2001; McCRACKEN, 2003; 

BENDASSOLLI et al., 2009).  

Com base no referencial teórico exposto em síntese acima, foram definidas inicialmente 

as seguintes unidades de registro para esta categoria analítica: Diferenciação vertical/qualidade; 

Ruptura do padrão tradicional; Face mercadológica; Face simbólica; Objetos culturais; 

Componente estético/emocional; Dualidade face mercadológica x face simbólica; Dualidade 

comércio x arte/estética. No decorrer da análise, foram criadas as seguintes novas unidades, 

para abranger aspectos não contemplados pelas unidades estabelecidas a priori: Dualidade 

global x local; Preterição da instância comercial; Artesanal; Segurança alimentar; 

Exclusividade do insumo; Dualidade tradicional x moderno. A Figura 7 mostra as unidades de 

registro associadas à categoria analítica em tela: 

 

Figura 7 – Diferencial dos produtos da ICG 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 Destacam-se as seguintes unidades de registro mais frequentes para a categoria: 

Diferenciação vertical/qualidade (7), Ruptura do padrão tradicional (4) e Dualidade global x 

local (3); salienta-se que esta última unidade não havia sido prevista a priori para a categoria.  

Ao ser questionado sobre os diferenciais do seu produto, E1 num primeiro momento 

nega o próprio termo produto: a priori ele afirma categoricamente que sua cerveja “não é um 

produto”; posteriormente, explica que ela não é um produto no “sentido de produto tradicional”. 

Frise-se que o entrevistado faz referência ao termo tradicional no sentido de padronização: ele 

afirma que sua cerveja não tem o padrão do mercado, a padronização presente nas indústrias. 
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Tal distanciamento dos produtos ditos padronizados é típica dos produtos criativos, uma vez 

que estes diferenciam-se dos produtos das indústrias tradicionais notadamente por possuírem 

maior nível de criatividade e ativos intangíveis neles embutidos (REIS, 2012). Vejamos as 

palavras de E1 neste tocante: 

Quando você faz essa pergunta, me vem à mente que existe uma padronização, 
automaticamente. E aí... isso acontece nas indústrias. Não acontece na minha 
experiência como cervejeiro. A cerveja Molotov, que é a cerveja que eu venho 
fazendo há 5 anos, não é um produto. Nesse sentido né, nesse sentido de produto 
tradicional. Não é cerveja que tem o padrão do mercado. (E1) 

 
Na resposta de E2 ao questionamento sobre qual o diferencial dos seus produtos, pode-

se observar a dimensão comercial – referenciada em sua fala quando o mesmo aborda a questão 

do custo e da não economia - sendo colocada em segundo plano, uma vez que o mesmo revela 

que prioriza a qualidade dos insumos em detrimento do custo. Em sua fala, E2 destaca o frescor 

da cerveja, a qualidade dos insumos, e também o “alto padrão” de seus produtos, aproximando-

se assim da característica da diferenciação vertical atribuída às indústrias criativas (CAVES, 

2000; BENDASSOLLI et al., 2009): 

 
A gente tem alguns diferenciais. Primeiro é o frescor da cerveja né. [...] E um outro 
diferencial é que a gente usa é... a gente não economiza em ingredientes em detrimento 
do custo. Nós utilizamos maltes importados, lúpulos importados, lúpulos de boa 
qualidade, de safras mais novas, então a gente não economiza quando o quesito é 
insumo, sempre insumo de maior qualidade possível. [...] Hoje o meu chef ele é 
formado na Le Cordon Bleu na França, e a gente procura oferecer uma harmonização 
interessante com a cerveja. Então a gente oferece pratos de qualidade, numa cozinha 
de alto padrão, aliada a uma cerveja de alto padrão, isso por si só já é um diferencial 
que é raro de você encontrar no mercado, entendeu? (E2) 

  
 Destaca-se também o fato de E2 ter em parte associado a qualidade dos insumos ao fato 

de os mesmos serem importados, e o alto padrão de sua cozinha ao fato de seu chefe de cozinha 

ser formado em uma escola francesa, o que remonta ao fato apontado pela literatura de as 

indústrias criativas serem permeadas de elementos relacionados à globalização 

(KIRSCHBAUM et al., 2009; REIS, 2012; LIPOVETSKY; SERROY, 2015; JAGUARIBE, 

2017).  

E3, assim como E2, também respondeu ao questionamento sobre o diferencial dos seus 

produtos mencionando o aspecto da qualidade: “A cerveja Luzterr é uma cerveja que prima 

pela qualidade sempre né...”, mas prosseguiu sua fala aludindo a elementos estéticos: “...que 

sempre vai te trazer alguma menção de paladar diferente, de aroma e mesmo de cor”. Salienta-

se, aqui, um abordar da estética tal como defendido por Strati e Montoux (2002), que não a 

definem apenas valendo-se de elementos relacionados à beleza e à arte, mas como uma forma 
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de conhecimento humano que relaciona-se com as faculdades perceptivas da audição, da visão, 

do tato, do olfato, do paladar e do pensamento. 

Já E4, no tocante a essa questão do diferencial de seus produtos, destacou o fato de o 

seu produto ser “bem artesanal mesmo”. Esta afirmação do caráter artesanal do seu produto foi 

feita associada ao mesmo tempo a um aspecto subjetivo: a liberdade de criação, e a uma 

preocupação com um aspecto instrumental: a gestão do estoque. Assim, este trecho do relato de 

E4 evidencia a dualidade entre a face mercadológica e simbólica dos produtos criativos 

CAVES, 2000; WINNICOTT, 1975; BENDASSOLLI et al., 2009; SOUZA; LIMA, 2009; 

SEC, 2011, senão vejamos: 

O nosso produto ele é realmente bem artesanal mesmo, nossa produção é bem 
pequena. Então eu consigo fazer levas muito pequenas e isso me dá uma liberdade 
criativa maior, porque eu não vou ficar de repente com produto parado aí num volume 
gigante, preciso desovar. (E4) 
 

E5, ao responder à questão sobre o diferencial dos seus produtos, evidenciou o quesito 

qualidade: o entrevistado, assim como E2 e E3, destacou a seleção dos ingredientes – no caso, 

as farinhas - e, além da qualidade dos insumos, mencionou também a qualidade de processo. 

Ademais, verifica-se que o entrevistado utiliza como parâmetro para a qualidade das farinhas 

utilizadas em sua padaria o fato de as mesmas serem usadas em vários países, o que remete, tal 

como ocorreu com a fala de E2, à correlação existente entre o fenômeno da globalização e as 

indústrias criativas (KIRSCHBAUM et al., 2009; REIS, 2012; LIPOVETSKY; SERROY, 

2015; JAGUARIBE, 2017). Vê-se também na fala de E5 menção ao diferencial de seu produto 

não ser produzido com um insumo comercial, termo que no contexto denota o mesmo sentido 

revelado por E1 de distanciamento do produto massificado, convencional: 

É... o que eu... nós fazemos aqui, qual o trabalho: é seleção de ingredientes. Então nós 
temos hoje a gente seleciona os melhores ingredientes que tem disponível no mercado. 
Hoje chega pra gente aqui as melhores farinhas do mundo, é muito boa, você vai ver 
sendo usada na Coréia, nos Estados Unidos, na Turquia, na França e na Espanha. [...] 
Essas farinhas com elas a gente tem um leque uma abertura muito maior do que as 
farinhas comerciais né. [...] Então assim é um produto que tem bons insumos tem bom 
processo, você pode até não gostar dele mas ele é... em termo de qualidade de processo 
e qualidade de insumos... eu acho que você não encontra nenhum similar na verdade. 
(E5) 
 

  E6 também menciona como diferencial o insumo utilizado na produção, mas não 

associando a matéria prima ao quesito qualidade, como E2, E3 e E5, e sim à exclusividade: 

“Bom acho que o primeiro diferencial nosso é a matéria prima realmente diferente, a gente usa 

uma farinha que pelo menos aqui em Fortaleza ninguém usa, não tem nenhuma outra padaria 

que usa, que é uma farinha orgânica que a gente traz do Paraná”. Mas, mais adiante, E6 



99 
 

menciona a qualidade como diferencial do seu produto final, destacando que é por essa razão 

que seus pães diferem dos ofertados nos supermercados:  

Então assim... um pão italiano que a gente vende é totalmente diferente do pão italiano 
que o São Luiz vende ou que o Carrefour vende ou o que os supermercados vendem... 
assim... ele até pode ser parecido em termos de visual né, mas em termos de qualidade 
de produto... Outra característica é que a gente tem um preço competitivo... é... ah... 
eu acho que o nosso produto é muito é mais barato do que os produtos, os pães quer 
dizer, mais especiais que as padarias vendem né. Então assim a gente consegue ter 
uma margem menor em termos de preço, torna o produto mais acessível, acho que é 
uma característica, um diferencial. (E6) 

 
Assim, outra ideia que pode ser extraída da fala de E6 é a de distanciamento dos 

produtos ofertados pelos estabelecimentos ditos tradicionais, assim como fizeram E1 e E5. 

Paralelamente à evidenciação da exclusividade do insumo e da qualidade do produto final, E6 

destaca aspectos mais comerciais como diferenciais do produto: menor margem, e preço mais 

acessível, o que traz à tona, tal como ocorreu no relato de E4, a dualidade entre as instâncias 

objetivas/instrumentais e subjetivas/estéticas inerente às indústrias criativas. 

Já E7, ao ser indagada sobre o diferencial do seu produto, primeiramente relatou que 

muita gente com restrição dietética a procura buscando pães que se encaixem no seu esquema 

de dieta, como por exemplo os pães low carb (com teor reduzido de carboidrato), ou os isentos 

de glúten (proteína encontrada naturalmente no trigo e em outros cereais). A entrevistada 

explicou que embora não tenha o propósito de oferecer produtos diferenciados neste quesito, 

seu produto naturalmente se diferencia neste aspecto pelas seguintes razões, que explica: 

Então eu explico assim... meu pão ele ajuda a emagrecer porque ele é pura fibra, então 
ele contribui nesse sentido, mas eu não tô [sic] fazendo exatamente pra esse público 
né. Eu evito produtos de origem animal, então esse pão é vegano, eu ofereço isso 
também. Mas eu não sou vegana. É porque como eu não uso conservantes, produtos 
de origem animal diminuiriam a vida do meu pão né, então eu evito. E também eu 
tenho a postura sim de diminuir o consumo de proteína animal. Eu adoro, mas não sou 
aquela pessoa que só come carne. Então eu ofereço uma vantagem pra quem é vegano, 
uma vantagem pra quem tem intolerância à lactose, porque eu não uso leite em 
praticamente nada do que faço. Eu faço outras coisas além de pão. Então acho que 
nesse sentido eu ofereço um alimento assim muito seguro pra quem tá [sic] com 
limitações, né. (E7) 
 

Afora o diferencial da segurança alimentar exposto por E7, outro aspecto que se extrai 

da sua fala é a face simbólica do seu produto. A literatura aponta que os produtos criativos 

possuem uma face mercadológica e uma face simbólica, resultante esta última do fato de que 

os indivíduos criativos adicionam suas fantasias, desejos, crenças e cultura, aos objetos do 

mundo externo que manipulam (CAVES, 2000; WINNICOTT, 1975; BENDASSOLLI et al., 

2009; SOUZA; LIMA, 2009). Percebe-se esta ideia de adição de aspectos simbólicos e 

componentes estéticos aos produtos criativos desenvolvidos pela entrevistada quando, mesmo 

indiretamente, ela insere na feitura dos seus pães a cultura/crença/desejo do veganismo. Isto 
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porque, a despeito de não ser vegana, ela deixa claro o seu posicionamento de diminuir o 

consumo de proteína animal: “eu tenho a postura sim de diminuir o consumo de proteína 

animal” – grifo nosso. Posteriormente, E7 relata que outro diferencial de seus produtos é o 

sabor, o que consoante ocorreu com outros entrevistados, está relacionado à ideia de 

diferenciação vertical e qualidade: “Eu escuto muito ‘ah o seu pão comi na casa de uma amiga 

e foi o pão mais gostoso que já comi’, eu escuto isso mesmo assim”.  

Por seu turno, E8, ao ser indagado sobre o diferencial dos seus produtos, ressalta o 

caráter artesanal do seu produto: 

O que a gente tenta fazer aqui é um produto, desde os pães, aos molhos, a todos os 
insumos que a gente tem aqui na Padoca, é fazer uma... é ter esse espaço onde tudo 
que a gente faz é como se fosse no tempo da vovó, entendeu? [...] Tudo é feito aqui 
como era feito antigamente, não é nada industrializado é tudo feito com a mão do 
profissional entendeu? Então a gente busca muito isso, o nosso maquinário aqui, com 
exceção do forno, é praticamente zero entendeu? A gente preza muito o trabalho 
artesanal do profissional. É esse o nosso diferencial entendeu? (E8)  

 
Percebe-se que o entrevistado concebe trabalho artesanal como o trabalho manual que 

resulta na oferta de um produto não industrializado; além disso, também define o caráter 

artesanal de seu produto por meio da dimensão temporal, quando afirma que seu produto é feito 

“como se fosse no tempo da vovó”. Esta última afirmação aponta para a dualidade existente 

entre o tradicional e o moderno, nas indústrias criativas. É que nestas indústrias - e notadamente 

na indústria criativa gastronômica - a atividade criativa que é desenvolvida é em essência uma 

atividade tradicional (gastronomia, no caso), mas que está inserida no contexto de uma nova 

economia, de uma nova sociedade do conhecimento, com a presença de mídias, tecnologias, o 

que gera esta dualidade entre o tradicional e o moderno (KIRSCHBAUM et al., 2009; CUNHA 

FILHO, 2011; HARTLEY, 2005; JAGUARIBE, 2017). E esta dualidade se faz ainda mais 

presente no segmento da gastronomia dita artesanal, uma vez que nesta se busca 

propositalmente o retorno a estes modos de fazer mais remotos, mais tradicionais. Ainda neste 

tocante do artesanal, E8 continuou a destacar outros aspectos: 

Eu tenho uma briga aqui enorme porque eu não consigo fazer croissant suficiente, eu 
só consigo fazer 100 croissants. Mas se eu fizesse 500, eu conseguiria vender os 500, 
então tem uma briga, os clientes reclamam. Mas artesanalmente falando eu consigo 
fazer 100, então eu vou continuar fazendo os 100 pro resto da vida, entendeu? Eu não 
tenho essa necessidade de ter uma superprodução e começar a entrar numa escala mais 
industrial não, isso não me interessa. (E8) 

  

Percebe-se nos relatos de E8 que o mesmo também associa o diferencial de seu produto 

ser artesanal pelo distanciamento das formas de produção industriais, seja pelo não uso de 

maquinário, seja pelo tamanho da escala de produção, restando evidente na sua fala que, na sua 

concepção, para ser artesanal, um produto deve ser produzido em pequena escala. Cumpre 
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ressaltar que somente dois entrevistados – E4 e E8 - apontaram claramente como diferencial 

dos seus produtos o fato de os mesmos serem artesanais, o que suscita questionamentos sobre 

o que de fato implica este caráter artesanal dentro da seara gastronômica.  

Salienta-se dentre os resultados verificados nesta categoria a considerável frequência da 

unidade Ruptura do padrão tradicional (4), confirmando a literatura que atribui como diferencial 

dos produtos criativos o distanciamento dos mesmos dos padrões do mercado, da lógica 

industrial tradicional, por possuírem maior nível de criatividade e ativos intangíveis neles 

embutidos (BENDASSOLLI et al., 2009; UNCTAD, 2010; REIS, 2012). 

Merece menção também a relevância de citações que associaram o diferencial dos 

produtos a aspectos e elementos locais e não locais – em algumas citações os entrevistados 

exaltam o local, enquanto em outras citações eles associam qualidade ao fato de algo vir de fora 

ou estar equiparado a algo de fora de Fortaleza, não necessariamente de fora do país. Esse 

resultado confirma a dualidade global x local apontada por Kirschbaum et al. (2009). 

Destaca-se nesta categoria analítica a alta frequência da unidade de registro Diferencial 

vertical/qualidade (7), que foi a mais citada pelos entrevistados quando indagados sobre os 

diferenciais dos seus produtos. A unidade Face simbólica, por sua vez, somente foi verificada 

em uma citação. Muito embora a unidade de registro Diferencial vertical/qualidade tenha sido 

prevista e definida a priori para a categoria de análise, a partir da literatura atinente à temática, 

é importante frisar novamente, consoante feito na subseção anterior, que esses achados suscitam 

questionamentos acerca do quão as organizações criativas, notadamente as gastronômicas, 

estão efetivamente preocupadas e focadas na oferta de uma face simbólica dos seus produtos. 

Consequentemente, questiona-se também o quanto e como os consumidores das indústrias 

criativas demandam essa oferta de bens simbólicos. Basta que o produto criativo tenha 

qualidade para obter sucesso entre os consumidores? Que componentes estético/simbólicos os 

produtos precisam de fato ter para que obtenham aceitação/sucesso e a organização criativa seja 

bem sucedida? 

 

4.6 Síntese dos resultados 

Nesta subseção, faz-se uma síntese dos principais resultados desta pesquisa. 

Primeiramente, apresenta-se o Quadro 6, onde estão expostas as unidades de registro (e 

respectiva frequência, evidenciada entre parênteses) correspondentes às características e 

dualidades das indústrias criativas mais recorrentes em cada categoria analítica. Saliente-se que 

em relação às dualidades, foram listadas todas as dualidades ocorrentes na categoria analítica, 

e em relação às características, foram listadas no quadro as que apresentaram maior frequência: 
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Quadro 6 – Síntese dos principais resultados da pesquisa 

CATEGORIA DE ANÁLISE CARACTERÍSTICAS DUALIDADES 

Criatividade na ICG 

Criatividade subjetiva/estética (18) Dualidade genuíno x imitação (7) 

Características pessoais (14) Dualidade comércio x arte/estética (2) 

Criatividade objetiva/instrumental (10) Dualidade global x local (1) 

Criatividade incremental (6) Dualidade popularidade x arte/estética (1) 

Atividade de criação na ICG 

Processos/estruturas/rotinas flexíveis (7) Dualidade autenticidade x sucesso (6) 

Criação preterida/postergada (4) Dualidade global x local (6) 

Processo/esforço criativo (4) Dualidade comércio x arte/estética (3) 

Novas tecnologias (3) Dualidade novidade x familiaridade (3) 

Incerteza da aceitação (2) Dualidade tradicional x moderno (1) 

Corebusiness da ICG 

Formação de gostos (6) Dualidade autenticidade x sucesso (3) 

Priorização da instância estética (6) Dualidade comércio x arte/estética (3) 

Oferta de qualidade (5) Dualidade global x local (3) 

Oferta de experiência (4) Dualidade tradicional x moderno (1) 

Diferencial dos produtos da ICG 

Diferenciação vertical/qualidade (7) Dualidade global x local (3) 

Ruptura do padrão tradicional (4) Dualidade comércio x arte/estética (1) 

Preterição da instância comercial (2) 
Dualidade face mercadológica x face 
simbólica (1) 

Artesanal (2) Dualidade tradicional x moderno (1) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 Constata-se a partir do Quadro 6 que duas dualidades foram verificadas em todas as 

categorias analíticas: a dualidade comércio x arte/estética e a dualidade global x local. Ademais, 

todas as dualidades definidas como unidade de registro a partir do referencial teórico da 

pesquisa foram verificadas pelo menos uma vez nos dados coletados. A seguir, apresenta-se o 

Quadro 7 que condensa a frequência de citação das dualidades nos dados coletados de forma 

geral, ou seja, não se atendo às categorias de análise definidas para a pesquisa: 

 

Quadro 7 – Frequência das dualidades 

DUALIDADE FREQUÊNCIA  

Dualidade global x local 13 
Dualidade comércio x arte/estética 9 

Dualidade autenticidade x sucesso 9 
Dualidade genuíno x imitação  7 
Dualidade novidade x familiaridade 3 
Dualidade tradicional x moderno 3 
Dualidade popularidade x arte/estética 1 
Dualidade face mercadológica x face simbólica 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo geral de analisar como se configuram 

as características e dualidades atinentes às indústrias criativas na percepção de profissionais da 

indústria criativa gastronômica. Para alcançar este objetivo, foram delineados quatro objetivos 

específicos, e realizou-se um estudo de natureza qualitativa, por meio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com oito profissionais do segmento gastronômico artesanal.  

No que concerne ao objetivo geral, foi possível constatar que as características das 

indústrias criativas são percebidas pelos profissionais da ICG de forma predominantemente 

associada a aspectos e elementos de ordem subjetiva/estética e às abordagens organizacionais 

pós-burocráticas. Foi possível constatar também que as dualidades atribuídas pela literatura às 

indústrias criativas são percebidas pelos sujeitos de forma expressiva, o que se evidencia pela 

alta recorrência de citações envolvendo dualidades nos dados atinentes a todas as categorias 

analíticas da pesquisa. Constatou-se, ainda, que as principais dualidades percebidas e 

vivenciadas pelos profissionais da ICG são as que envolvem as tensões entre o local e o global, 

entre a autenticidade e o sucesso, entre a instância comercial e a instância estética/artística, e 

entre o genuíno e a imitação. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico delineado para a pesquisa, qual seja, 

identificar a concepção de profissionais da ICG acerca da criatividade, verificou-se que a 

categoria analítica Criatividade na ICG, correspondente a este objetivo, engloba onze unidades 

de registro, sendo que as unidades mais recorrentes e que mais explicam a categoria são as 

características Criatividade subjetiva/estética (18), Características pessoais (14), Criatividade 

objetiva/instrumental (10), e a Dualidade genuíno x imitação (7).  

No tocante à concepção dos entrevistados acerca das dimensões da criatividade, há 

indicações de que prepondera entre os sujeitos uma concepção de criatividade na qual 

predominam elementos associados à dimensão estética/subjetiva da criatividade, mas que essa 

concepção também é permeada pela dimensão objetiva da criatividade. Isto pode ser explicado 

devido ao fato de que os entrevistados citam preponderantemente elementos que remetem à 

dimensão subjetiva/estética, mas em algumas citações, associam esses elementos 

subjetivos/estéticos a uma concepção utilitária/objetiva/instrumental da criatividade.  

Ressalta-se também a notória frequência da unidade de registro Características pessoais, 

detectada dez vezes na análise dos dados; esta alta frequência indica que os entrevistados 

tendem a associar a criatividade a características intrapsíquicas, de ordem individual e subjetiva, 

o que, somando-se à expressividade do resultado apresentado pela unidade de registro 
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Criatividade subjetiva/estética (18), reforça a indicação de que na concepção de criatividade 

dos sujeitos preponderam elementos associados à dimensão subjetiva/estética da criatividade.  

Contudo, não obstante as frequências desses elementos subjetivos/estéticos englobados 

pelas unidades de registro Criatividade subjetiva/estética e Características pessoais tenham sido 

mais expressivas que a frequência da unidade Criatividade objetiva/instrumental, ao se analisar 

o relato dos entrevistados em sua totalidade, verifica-se que predomina entre os sujeitos uma 

concepção de criatividade que permeia as dimensões objetiva e subjetiva. Assim, para além da 

pretensão de encerrar uma conclusão acerca da concepção dos sujeitos acerca da criatividade, 

o que se infere destes achados é a confirmação da necessidade de se ampliar a compreensão da 

criatividade estudando-a tanto sob as perspectivas objetivas, racionalistas e instrumentais como 

pelas perspectivas subjetivas e estéticas.  

Verificou-se que a tensão existente nas indústrias criativas entre o genuíno e a imitação, 

apontada pela literatura, foi consideravelmente recorrente nas falas dos entrevistados, tendo 

ocorrido em sete citações. Constatou-se que predomina entre estes ou a concepção de que não 

é possível criar algo efetivamente novo, ou a concepção de que o “novo”, o “criativo”, o 

“genuíno” está mais associado a mudanças incrementais em algo já existente.  

Foi também relevante nesta categoria analítica concernente ao primeiro objetivo 

específico a frequência de citações nas quais os sujeitos da pesquisa associam a criatividade a 

uma criação/inovação do tipo incremental, e não a uma criação/inovação do tipo disruptiva, o 

que nos levou à criação da unidade de registro Criatividade Incremental.  

Merece menção, ainda, as citações nas quais os entrevistados remetem à ideia de 

criatividade como “Esforço Criativo”; é dizer, há indicações de que os sujeitos concebem a 

criatividade como algo que acontece por meio de um esforço, de forma gradual, e que gera 

adaptações, rearranjos, melhoramentos e incrementos, e não como algo que necessariamente se 

manifesta como um rompante e que gera criações ou inovações disruptivas.  

Reflete-se que os resultados acima comentados, concernentes à dualidade genuíno x 

imitação e às concepções de criatividade como “incremental” e “esforço criativo”, guardam, de 

certa forma, consonância entre si, e levantam as seguintes problemáticas: o que se deve entender 

por genuíno, criativo e novo, no contexto hodierno? Questiona-se também: na indústria criativa 

gastronômica, a centralidade da criatividade guarda mais relação com a inventividade, com a 

efetiva criação de novos produtos? Ou a criatividade é mais central e evidente nos processos, 

na dinâmica organizacional da indústria criativa gastronômica?  

Em relação ao segundo objetivo específico - verificar a percepção de profissionais da 

ICG sobre a atividade de criação, a categoria analítica delineada para o mesmo resultou 
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associada a quinze unidades de registro, destacando-se as unidades Processos/estruturas/rotinas 

flexíveis (7), Dualidade autenticidade x sucesso (6) e Dualidade global x local (6) como as mais 

relevantes.  

Evidencia-se como característica mais citada pelos entrevistados a flexibilização dos 

processos, estruturas e rotinas nas organizações criativas gastronômicas em que atuam, o que 

confirma a literatura que aponta que as atividades de criação no âmbito das indústrias criativas 

estão associadas a contextos, rotinas, processos e dinâmicas organizacionais flexíveis, nos quais 

a improvisação é recorrente e em alguns casos, até planejada. Nesse aspecto, constatou-se um 

certo “conforto” dos entrevistados em lidar com a improvisação e flexibilidade presente em 

suas rotinas. Estes resultados sugerem a preponderância das abordagens pós-burocráticas nas 

organizações criativas gastronômicas, induzindo estudos futuros que se destinem a 

compreender qualitativamente e também a mensurar quantitativamente a influência destes 

contextos pós-burocráticos na dinâmica e nos resultados atinentes à atividade de criação. 

No tocante às dualidades, destacam-se como recorrentes nessa categoria analítica a 

dualidade global x local e a dualidade autenticidade x sucesso. Quanto à primeira, notou-se que 

os entrevistados fazem frequentes alusões à importância que tem o “local” no âmbito de suas 

atividades de criação, o que se nota pela priorização de insumos locais, pela importância que 

dão ao conhecimento e resgate da história do local, pela menção às percepções/sensações 

estéticas e experiências sensoriais que guardam com o local. Notou-se ainda, em alguns relatos, 

uma deliberada intenção de exaltar a cultura alimentar local por meio dos produtos 

gastronômicos, que acabam por se tornar veículos ou plataformas que consubstanciam e 

exacerbam essa cultura.  

No que concerne à dualidade autenticidade x sucesso, foram constatadas recorrentes 

citações dos entrevistados que fazem alusão a uma tensão entre inovar ou manter o máximo 

possível sem alterações os produtos que já são consagrados pelo público. Reflete-se que esta 

tensão encontra-se associada à dualidade comércio x arte/estética, pois, em última análise, ela 

remete ao conflito basilar vivenciado pelos profissionais criativos e culturais: atender ou 

renunciar a fatores subjetivos tais como a liberdade de criação, a vontade de criar algo autêntico, 

versus a necessidade de obter sucesso - financeiro e perante o público consumidor. Questiona-

se, neste ponto: como os profissionais criativos lidam com este conflito? O que estes fazem 

para gerenciá-lo? 

Outro aspecto que despontou no decorrer da análise desta categoria foi a recorrência de 

citações dos entrevistados no sentido de que a atividade de criação só ocorre ou deve ocorrer 

após o alcance de outros aspectos pela organização, ideia que denominamos de “criação 
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postergada”. Verificou-se que na concepção de alguns dos entrevistados, enquanto não se 

alcança aspectos como a solidez, a uniformidade da dinâmica produtiva, ou um dado padrão de 

qualidade dos produtos, a atividade de criação não constitui ou não deve constituir o foco da 

organização gastronômica.  

Associando-se esse último achado, referente à criação postergada, ao resultado ocorrido 

com a dualidade autenticidade x sucesso, cuja frequência foi considerável, emergem algumas 

problemáticas: a criatividade é um recurso chave e central, consoante aponta a literatura, desde 

o momento de abertura da organização criativa? Questiona-se, ainda: Em todos os segmentos 

da ICG a demanda dos consumidores por novidades é mesmo ilimitada, levando as 

organizações à busca pela autenticidade? Ou há segmentos em que basta a replicação de receitas 

tradicionais e/ou o alcance de um dado padrão de qualidade para que a organização obtenha e 

mantenha sucesso?  

Quanto ao terceiro objetivo específico, o de examinar como profissionais da ICG 

entendem o core dos seus negócios, constatou-se que a categoria analítica a ele associada, qual 

seja, Corebusiness da ICG, contemplou catorze unidades de registro, evidenciando-se as 

unidades Priorização da instância estética (6), Formação de gostos (6), Oferta de qualidade (5), 

Oferta de experiência (4) e Oferta de valor cultural/artístico/entretenimento (3).  

Salienta-se, primeiramente, a frequência de citações nas quais os entrevistados alegam 

aspectos que denotam uma priorização da instância estética em prejuízo da instância comercial. 

Levanta-se a possibilidade de estudar este resultado em associação com o verificado na primeira 

categoria analítica, acerca da concepção dos entrevistados sobre a criatividade se aproximar 

mais da dimensão subjetiva/estética em desfavor da dimensão objetiva/instrumental.  

Ressalta-se também a notável frequência de citações que remetem à tensão entre manter 

a fidedignidade às receitas tradicionais, seja na escolha dos insumos, seja no modo de fazer, e 

entre efetuar alterações nos produtos que atendam às novas demandas dos consumidores, 

notadamente no que diz respeito às suas necessidades e restrições dietéticas, seja por questões 

de saúde ou por questões estéticas. Essa dualidade nos leva a refletir sobre o quão fundamental 

pode ser o papel da gastronomia e dos seus profissionais criativos na tarefa não apenas de 

revelar as novas demandas de consumo de uma dada sociedade, mas na de contribuir para as 

discussões e ações atinentes à busca do equilíbrio entre o atendimento dessas novas demandas 

e a preservação da cultura alimentar da sociedade. 

Quanto aos resultados verificados para as unidades de registro Oferta de experiência e 

Oferta de valor cultural/artístico/entretenimento, confirmam-se as previsões da literatura acerca 
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do core das indústrias criativas estar relacionado à oferta de bens de experiência e bens dotados 

de valores culturais/artísticos/entretenimento e de componentes estético/emocionais.  

Entretanto, salienta-se um achado que, por si, motiva pesquisas futuras: os resultados da 

pesquisa sugerem que o core da indústria criativa gastronômica também está associado ao 

propósito de oferecer aos consumidores a possibilidade de os mesmos formarem seus gostos no 

tocante aos produtos criativos gastronômicos. Nesse sentido, foram expressivas as citações dos 

entrevistados que aludem a um intento de proporcionar variedade de estilos e experiências aos 

consumidores, visando a que os mesmos adquiram mais conhecimento, mais referências, 

expandam suas experiências sensoriais e formem/melhorem sua capacidade de julgamento 

acerca dos produtos em tela, os pães e cervejas artesanais. Tal propósito revelado pelos 

entrevistados levantam a celeuma: em que medida esse intento visa proporcionar experiências, 

mobilizar e formar gostos, ou produzir significados sociais? Em que medida esse intento carrega 

uma finalidade mercantil incutida por trás dessas estratégias estéticas? 

Destaca-se ainda nesta categoria analítica a considerável frequência de alusão dos 

entrevistados à ideia de que seus negócios oferecem qualidade aos consumidores. Muito embora 

a literatura aponte que os produtos das indústrias criativas se diferenciam verticalmente, o que 

engloba a diferenciação em termos de qualidade, não havíamos definido previamente a unidade 

Oferta de qualidade para esta categoria analítica (Corebusiness da ICG), mas apenas para a 

categoria analítica Diferencial dos produtos da ICG. Não o fizemos por inferir, a partir do 

referencial teórico do estudo, que o corebusiness das indústrias criativas estaria mais 

relacionado à oferta de bens simbólicos, de valores e experiências, e também por ponderar que 

a qualidade pode ser um aspecto encontrado nos produtos das indústrias tradicionais, sendo 

importante também para os produtos criativos, mas não tão importante a ponto de constituir 

uma preocupação primordial para as organizações criativas.  

Esta preocupação com a oferta de qualidade se distancia da ideia de que as organizações 

criativas são intensivas em símbolos e que a principal necessidade das mesmas é produzir, 

gerenciar e vender significados de forma sustentável e valorizado pelos consumidores a longo 

prazo. Assim, este achado da pesquisa levanta uma problemática acerca do grau de importância 

que as organizações criativas dedicam aos aspectos ditos mais instrumentais, objetivos e 

racionais, como a qualidade, e aos aspectos simbólicos. Questiona-se: qual é, em essência, a 

razão de ser das organizações criativas gastronômicas? Quais valores simbólicos elas, de fato, 

ofertam ou almejam ofertar aos consumidores? Por outro lado, indaga-se: que valores, símbolos 

e significados os consumidores buscam nas organizações criativas gastronômicas? 



108 
 

No que tange ao quarto objetivo específico, que foi investigar como profissionais da 

ICG percebem o diferencial dos seus produtos, verificou-se que os sujeitos percebem como 

diferenciais a Diferenciação vertical/qualidade (7), a Ruptura do padrão tradicional (4) e os 

Componentes estético/emocionais (2).  

Confirmou-se, assim, a literatura que aponta que a diferenciação dos produtos criativos 

é vertical, e que os mesmos se distanciam dos produtos oriundos da indústria de massa, 

rompendo com os padrões tradicionais, por apresentarem um maior nível de ativos intangíveis 

que está associado ao maior uso da criatividade como recurso chave e central nas indústrias 

criativas. 

Contudo, verificou-se que a unidade de registro Face simbólica, apontada pela literatura 

como distintiva dos produtos criativos, somente foi verificada em uma citação dos sujeitos da 

pesquisa. Esse achado, juntamente com a alta frequência com que os entrevistados citaram a 

qualidade como diferencial dos seus produtos, reforça os questionamentos acerca do quão as 

organizações criativas, notadamente as gastronômicas, estão efetivamente focadas na oferta aos 

consumidores de um valor simbólico, imbuído em seus produtos. Basta que o produto criativo 

tenha qualidade para obter sucesso entre os consumidores? Que componentes simbólicos os 

produtos precisam de fato ter para que obtenham aceitação e sucesso entre os consumidores? 

Questiona-se, ainda, o quanto e como os consumidores da ICG demandam essa oferta de bens 

simbólicos. Tem-se, a partir desses questionamentos, um terreno fértil para estudos futuros.  

Outrossim, não obstante a relevância dada à qualidade, extraem-se dos relatos dos 

entrevistados outros aspectos que os mesmos entendem resultar na ruptura dos padrões de 

mercado e no distanciamento dos produtos criativos em relação aos produtos tradicionais: a não 

repetição de receitas; a seleção mais criteriosa de insumos; o resgate do modo de fazer antigo, 

anterior ao fenômeno das indústrias de massa, a produção em menor escala.  

Cumpre ressaltar que somente dois entrevistados apontaram como diferencial dos seus 

produtos o fato de os mesmos serem artesanais. Somando-se a esse resultado a dificuldade que 

tiveram os entrevistados em responder à segunda questão introdutória da entrevista, com a qual 

foram indagados sobre o que faz um pão e uma cerveja serem artesanais, constata-se a 

necessidade de aprofundamento sobre o que define um produto gastronômico como artesanal. 

Questiona-se: é o emprego preponderante de trabalho manual? É a natureza dos equipamentos 

e tecnologias utilizados? É o modo de fazer? É o insumo utilizado? É o volume de produção? 

É a ausência de limitações à liberdade criativa do profissional? É a intenção de atingir um nicho 

específico de consumidores? É a ausência de intermediários/atravessadores entre o produtor e 

o consumidor final? Esses questionamentos direcionam para um campo fecundo de estudos 
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sobre o que de fato define, representa, e implica o caráter artesanal dentro do setor gastronômico 

criativa. 

Merece menção também a relevância de citações que associaram o diferencial dos 

produtos a aspectos relacionados ao “local” e ao “não local”; em algumas citações os 

entrevistados exaltam o local, enquanto em outras citações eles associam qualidade ao fato de 

algo vir de fora, como por exemplo os insumos utilizados, como farinha, lúpulo, malte, ou ao 

fato de um produto final estar equiparado em nível de qualidade a um produto de fora; tais 

resultados confirmam novamente a dualidade global x local apontada pela literatura.  

Ademais, cumpre salientar que esta dualidade global x local é recorrente na percepção 

dos sujeitos da pesquisa, tendo sido aludida nos relatos atinentes a todas as categorias analíticas, 

o que por si consiste num achado importante da pesquisa, já que a única dualidade que havia 

sido prevista a priori como unidade de registro para todas as categorias de análise havia sido a 

dualidade comércio x arte/estética, devido ao fato de esta ser apontada pela literatura como uma 

dualidade intrínseca à própria natureza das indústrias criativas e que, portanto, permeia toda a 

concepção e dinâmica dessas indústrias. Esta previsão de fato se confirmou; a dualidade 

comércio x arte estética foi verificada nos dados pertinentes a todas as categorias analíticas; 

contudo, considera-se também relevante o resultado que ocorreu com a dualidade global x local, 

sugerindo-se que esta possa ser um específico objeto de estudo em pesquisas futuras.  

Por todo o exposto, acredita-se que os objetivos do presente estudo foram alcançados, e 

que o mesmo proporciona uma análise e uma descrição geral de como os profissionais da 

indústria criativa gastronômica percebem certas características e dualidades atinentes às 

indústrias criativas. Ademais, o presente estudo contribui com indicações e problematizações, 

ambas expostas nesta seção, que constituem pontos de partida para posteriores estudos acerca 

das indústrias criativas e notadamente acerca da indústria criativa gastronômica.  

Uma das limitações desta pesquisa foi o recorte da amostra em estabelecimentos 

sediados apenas na cidade de Fortaleza. O recorte no segmento artesanal, outrossim, se por um 

lado pode proporcionar uma maior probabilidade de ocorrência de dualidades e complexidades 

atinentes à própria natureza do caráter artesanal no espectro da indústria criativa, por outro lado 

constitui também uma limitação deste estudo, visto que o segmento pode não representar 

significativamente a indústria criativa gastronômica. 

Para além dos questionamentos descritos nesta seção como indutores de futuros estudos, 

propõe-se ainda uma pesquisa qualitativa que se valha de mais de uma técnica de coleta de 

dados, visando aprofundar os achados e temas que emergiram desta pesquisa. Por fim, sugere-

se também o desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa, a fim de se verificar com maior 
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amplitude como se configuram, na indústria criativa gastronômica, as características e 

dualidades atribuídas pela literatura às indústrias criativas, de forma geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CERVEJA ARTESANAL - ABRACERVA. Mercado 
Cervejeiro: Panorama 2018/2019. Disponível em: <http://www.abracerva.com.br >. Acesso 
em 17.02.2019. 

ADORNO, T. W. The cultural industry: selected essays on mass culture. Londres: 
Routledge, 1991. 

ALENCAR, E. Promovendo um ambiente favorável à criatividade nas organizações. Revista 
de Administração de Empresas. São Paulo. v. 38, n.2, P. 18-25, 1998. 

ALVESSON, M.; DEETZ, S. Teoria crítica e abordagens pós-modernas para estudos 
organizacionais. In: CLEGG, S.; HARDY, C.; NORD, W. (Org.). Handbook de estudos 
organizacionais: reflexões e novas direções. v. 1. São Paulo: Atlas, p. 227-266, 1998. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2016.  

BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2000. 

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

______. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

______. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008. 

BECK, U. The Brave New World of Work. Cambridge: Polity Press, 2000. 

BECKER, H. Art Worlds. Berkeley: University of California Press, 1982. 

BENDASSOLLI, P. et al. Indústrias criativas: definição, limites e possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas, v. 49, n. 1, p. 10-18, 2009. 

BLYTHE, M. The work of art in the age of digital reproduction: the significance of the 
creative industries. JADE, v. 20, n. 2, p. 144-150, 2001. 

BOLIN, G. Notes from inside the factory: the production and consuption of signs value in 
media industries. Social Semiotics, v. 15, n. 3, p. 289-306, 2005. 

BOURDIEU, P. Distinction. London: Routledge, 1984. 

______. Photography: A Middle-Brow Art. Cambridge: Polity, 1990. 

______. The field of cultural production. New York: Columbia University Press, 1993. 

______. As regras da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 



112 
 

BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational 
analysis.London: Heinemann, 1979.  

CARNEIRO, H. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 

CASTELLS, M. The rise of the network Society: Economy, Society and Culture. Malden, 
MA: Blackwell, 2000. 

CAVES, R. Creative Industries. Harvard: Harvard University Press, 2000. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 4. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2011. 

CRESWELL, J. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo e quantitativo. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 

CUNHA FILHO, F. O ponteiro da Bússola. In: Ministério Da Cultura, (Org.). Plano da 
Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011-2014. Brasília: 
Ministério da Cultura, 2011. 

CUNNINGHAM, S. et al. Cultural economy: the shape of the field. In: ANHEIER, H.; ISAR, 
Y. (Org.). The cultural economy. Londres: Sage, 2008. 

DAMATTA, R. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

DENZIN, N.; LINCOLN, Y. O planejamento da pesquisa qualitativa: teoria e abordagens. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT-DCMS. Creative Industries 
Mapping Document 1998. Disponível em: < http://www.culture.gov.uk/global/publications/ 
archive_1998/Creative_ Industries_Mapping_Document_1998.htm>. Acesso em 15.10.2017. 

DIMAGGIO, P. Market structure, the creative process, and popular culture: toward an 
organizational reinterpretation of mass-culture theory. Journal of Popular Culture, v. 11, n. 
2, p. 436-452, 1977. 

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. 
Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2004. 

DU GAY, P. Consumption and Identity at Work. London: Sage, 1996. 

FEATHERSTONE, M. Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage, 1991. 

FIRJAN. Mapeamento da indústria criativa no Brasil – Edição 2016. Disponível em: 
<http://www.firjan.org.br/economiacriativa>. Acesso em 18.10.2017. 

FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 



113 
 

GAGLIARDI, P. Explorando o lado estético da vida organizacional. In: CLEGG, S.; 
HARDY, C.; NORD, W. (Orgs). Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas 
direções. São Paulo: Atlas, 2001. v.2, p. 127-149. 

GODOI, C.; BALSINI, C. A pesquisa qualitativa nos estudos organizacionais brasileiros: uma 
análise bibliométrica. In: Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais. 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006.  

GODOY, A. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas, v. 35, n.3, p. 65-71, 1995. 

GRAY, D. E. Pesquisa no mundo real. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

GRISWOLD, W. The fabrication of meaning: literary interpretation in United States, Great 
Britain, and the West Indies. American Journal of Sociology, v. 92, n. 5, p. 1077-1117, 
1987. 

GUBA, E. The alternative paradigm dialog. In: GUBA, E. G (Ed.).The paradigm dialog. 
Newbury: Sage, 1990.  

HARTLEY, J. Creative Industries. London: Blackwell, 2005. 

HAUG, W. Crítica da estética da mercadoria. São Paulo: UNESP, 1997. 

HESMONDHALGH, D. Creative industries. London: Sage, 2002. 

HOWKINS, J. Economia criativa: como ganhar dinheiro com ideias criativas. São Paulo: M. 
Books do Brasil, 2013. 

______. The mayor’s commission on the creative industries. In: HARTLEY, J. (Org.). 
Creative Industries. London: Blackwell, 2005. 

______. Em direção a uma avaliação da economia criativa com base em evidências; 
Realidade e números. In: United Nations Conference on trade and development-UNCTAD. 
Relatório de Economia Criativa 2010. Disponível em: < http://www.unctad.org/creative-
economy>. Acesso em 17.10.2017. 

JAGUARIBE, A. Indústrias Criativas. Disponível em: <http://www.portalliberal.com.br>. 
Acesso em 13.10.2017. 

JEFFCUTT, P. Management and the creative industries. Studies in Culture, Organizations 
and Society, v. 6, n. 2, p. 123-127, 2000. 

______. O ecossistema das indústrias criativas. In: KIRSCHBAUM, C.; BENDASSOLLI, P.; 
PINA E CUNHA, M.; WOOD JR, T. (Org.).  Indústrias criativas no Brasil. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

JEFFCUTT, P.; PRATT, A. Managing creativity in the cultural industries. Creativity & 
Innovation Management, v. 11, n. 4, p. 225-233, 2002. 



114 
 

KIRSCHBAUM, C. et al. Indústrias criativas e sua relevância para a ciência da administração. 
In: KIRSCHBAUM, C.; BENDASSOLLI, P.; PINA E CUNHA, M.; WOOD JR, T. (Org.).  
Indústrias criativas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009. 

LAKATOS, E.; MARCONI, A. Fundamentos da metodologia científica. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2001.  

LASH, S.; URRY, J. Economies of Sign and Space. London: Sage, 1994. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
ciências humanas. Porto Alegre: Editora UFMG, 1999. 

LAWRENCE, T. B.; PHILLIPS, N. Compreendendo as Indústrias Culturais. In: 
KIRSCHBAUM, C.; BENDASSOLLI, P.; PINA E CUNHA, M.; WOOD JR, T. (Org.).  
Indústrias criativas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009. 

LEAL, R. Contribuições da estética para a análise organizacional: a abordagem de uma 
dimensão humana esquecida. Anais ... do I Encontro Nacional de Estudos Organizacionais – 
Eneo, Curitiba, 2000. 

______. A estética como elemento para compreensão da criatividade nas organizações. 
Organizações e Sociedade, v. 14, n. 42, p. 67-82, 2007. 

 LEITÃO, C. A criatividade e diversidade cultural brasileiras como recursos para um novo 
desenvolvimento. In: Ministério Da Cultura, (Org.). Plano da Secretaria da Economia 
Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011-2014. Brasília: Ministério da Cultura, 2011. 

LEITÃO, C. et al. Indústrias criativas: alternativa de desenvolvimento regional. Liinc em 
Revista, v. 7, n. 2, p. 538-555, 2011. 

LIPOVETSKY, G. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004. 

______. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. 

LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo 
artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

McCRACKEN, G. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e 
atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 

MIGUEZ, P. Os estudos em economia da cultura e indústrias criativas. In: KIRSCHBAUM, 
C.; BENDASSOLLI, P. F.; PINA E CUNHA, M.; WOOD JR, T. (Org.).  Indústrias 
criativas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009. 

MIRSHAWKA, V. Economia criativa: fonte de novos empregos. 2. ed. São Paulo: DVS 
Editora, 2016. 

MONTANARI, M. Comida como cultura. São Paulo: Ed. Senac, 2008. 



115 
 

MOZZATO, A.; GRZYBOVSKI, D. Análise de conteúdo como técnica de análise de dados 
qualitativos no campo da Administração: potencial e desafios. Revista de Administração 
Contemporânea, v. 15, n. 4, p. 731-747, 2011. 

NEGRI, A.; LAZZARATO, A. O trabalho imaterial. Rio de Janeiro: DPA, 2001. 

POTTS, J. et al. Social network markets: a new definition of the creative industries. Journal 
of Cultural Economy, 2008. Disponível em: https://ics.sagepub.com. Acesso em: 10.04.2018. 

REIS, A. Cidades criativas.  São Paulo: SESI, 2012. 

REY, F. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção da informação. 
São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2005. 

RICHARDS, G. Creativity and tourism: The state of the art. Annals of tourism research, 
v.38, n.4, p. 1225-1253, 2011. 

ROSE, N. Governing the soul: the shaping of the private self. London: Routledge, 1990. 

SARKAR, S. Empreendedorismo e Inovação. Lisboa: Escolar, 2014. 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. 
Estudo de Mercado: Indústria Panificação. Disponível em: 
<https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal/UFs/BA/Anexos/Industria/da/panificacao.pdf>. 
Acesso em 17.02.2019. 

SEC. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011-2014. 
Brasília: Ministério da Cultura, 2011. 

SOUZA, E.; LIMA, C. Aglomerações produtivas: proposta de um método de pesquisa. In: 
KIRSCHBAUM, C.; BENDASSOLLI, P. F.; PINA E CUNHA, M.; WOOD JR, T. (Org.).  
Indústrias criativas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009. 

STRATI, A. The aesthetic approach in organization studies. In: LINSTEAD, S.; HÖPFL, H. 
(Ed.) 2002. The aesthetics of organization. London: SAGE Publications, 2000. pp. 13-34. 

STRATI, A.; MONTOUX, P. de. Introduction: Organizing aesthetics. Human Relations, v. 
55, n. 7, p. 755-766, 2002. 

THE WORK FOUNDATION. Staying ahead – The economic performance of the UK’s 
creative industries, 2007. Disponível em: < https://static.a-n.co.uk/wp-
content/uploads/2013/11/4175593.pdf>. Acesso em 09.05.2018. 

THIRY-CHERQUES, H. Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de 
dimensionamento. Revista PMKT, v. 3, n. 2, p. 20-27, 2009. 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT-UNCTAD. 
Relatório de Economia Criativa 2010. Disponível em: < http://www.unctad.org/creative-
economy>. Acesso em 17.10.2017. 



116 
 

VIEIRA, M.; CALDAS, M. Teoria crítica e pós-modernismo: principais alternativas à 
hegemonia funcionalista. Revista de Administração de Empresas. vol. 46, n. 1, jan./mar, p. 
59-70, 2006. 

WATKINS, C.; KING, I. Organisational performance: a view from the Arts. 

Tamara: Journal of Critical Postmodern Organization Science. Las Cruces, 2002. v. 

2, n.1. p. 31-45, 2002. 

WINNICOTT, D. O brincar e a realidade. Porto Alegre: Artmed, 1975. 

WOOD JR., T. Nota técnica: a perspectiva estética contra o império da razão. In: CLEGG, S.; 
HARDY, C.; NORD, W. (Orgs). Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas 
direções. São Paulo: Atlas, 2001. v.2, p. 149-156. 

WOOD JR., T.; CSILLAG, P. Estética Organizacional. Organização & Sociedade, v. 8, n. 
21, p. 35-44, 2001. 

YIN, R. Estudo de caso. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 


