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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é analisar a experiência de desenvolvimento local de 

Guaramiranga/CE como um caso de aplicação da Economia Criativa, em particular, 

à luz do conceito de Cidade Criativa, tendo como marco inicial de análise a 

realização da primeira edição do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, no ano 

de 2000. A natureza da pesquisa é do tipo estudo de caso, com análise descritiva, 

bibliográfica e documental. Subsidiaram esse estudo os Relatórios de pesquisa do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/CE dos anos 

de 2011 e 2012, sobre os impactos socioeconômicos do Festival de Jazz e Blues de 

Guaramiranga, e ainda o Relatório de Desenvolvimento Humano Municipal 2013 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. O processo de 

desenvolvimento econômico experimentado por Guaramiranga demonstra algumas 

lições: (1) os municípios podem ter outras alternativas de desenvolvimento que não 

o modelo tradicional baseado na atração de planta industrial e/ou grandes 

empreendimentos; (2) ativos como patrimônio cultural e patrimônio natural 

associados ao turismo têm potencial dinamizador da economia local; (3) associar 

produtos/serviços/negócios à imagem do local tem efeito desencadeador de 

oportunidades econômicas; (4) empreendimentos econômicos ligados à Economia 

Criativa são alternativas viáveis e desencadeadoras de ganhos de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Economia Criativa. Cidades Criativas. Desenvolvimento Local. 

Guaramiranga (CE) 



ABSTRACT 
 

The aim of this study is to analyse the experience of the local development in 

Guaramiranga/CE as a case of application of Creative Economy, particularly related 

to the concept of Creative Cities having as a starting point for analysis of the first 

Guaramiranga Jazz and Blues Festival in 2000. The nature of the research is a case 

study with descriptive, bibliographic and documental analysis. For supporting this 

study were used the research reports of SEBRAE/CE - Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas from 2011 and 2012 about the Guaramiranga Jazz 

and Blues Festival socioeconomic impacts and also the County Human Development 

Report 2013 (Guramiranga profile) of UNDP - United Nations Development 

Programme The development of the economical process from Guaramiranga 

demonstrates some results: (1) the counties can have other options of development, 

not only the traditional model based on industrial plants attractions and/or big 

enterprises; (2) assets such as cultural and natural heritage associated with turism 

have energyzing potential to the local economy; (3) associating 

products/services/business to the local image has dynamic effects on economical 

opportunities; (4) economical enterprising related to Creative Economy are options to 

developping gain. 
 

Keywords: Creative Economy. Creative Cities. Local Development. Guaramiranga 

(CE) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Século XXI tem imposto à sociedade novos padrões de consumo, 

novas formas de relações sociais, seja no trabalho ou na comunidade, e um novo 

modelo de desenvolvimento econômico. Exemplos desse fenômeno são: a 

preocupação com o uso racional e sustentável dos recursos naturais; a busca por 

uma matriz energética renovável e menos impactante ao meio ambiente, a exemplo 

da energia solar e eólica; e o entendimento de que a diversidade cultural e étnica 

dos povos constituem ativos importantes nas estratégias de superação do atraso 

das economias.  

Nesse contexto o conceito de desenvolvimento há muito associado 

somente ao crescimento econômico e à industrialização evoluiu para uma dimensão 

mais holística. Hoje fatores sociais, políticos, ambientais e culturais são indicativos 

básicos que orientam os rumos do desenvolvimento. Além disso, as estratégias 

adotadas passam a considerar as especificidades e vocações de cada local. 

No bojo desse debate nasce um novo paradigma: a Economia Criativa. 

Esse conceito surge como uma nova estratégia calcada principalmente em: 

criatividade (artística, científica e econômica), cultura e inclusão social, é o que 

defende a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento – 

UNCTAD. Para o órgão este novo paradigma de desenvolvimento liga economia e 

cultura e abrange os aspectos econômicos, culturais, tecnológicos e sociais do 

desenvolvimento, tanto em nível macro e micro. UNCTAD (2008, p. 3, tradução 

nossa).1 

A criatividade nesse trabalho é entendida como a capacidade humana de 

criar/gerar algo novo e original e em termos econômicos associa-se à capacidade de 

transformar ideias em ação/produto/serviços, a exemplo do que fazem os setores de 

arquitetura, propaganda, pesquisa e desenvolvimento e serviços Culturais, por 

exemplo. Desta forma, a criatividade artística está associada às artes em geral e 

expressa em texto, som e imagem. A criatividade científica está ligada aos setores 

de pesquisa e desenvolvimento e sua capacidade de gerar direitos de propriedade 

intelectual (UNCTAD, 2008 e 2010). A criatividade econômica é entendida como um 

1 Segue o texto original. “In the contemporary world, a new development paradigm is emerging that 
links the economy and culture, embracing economic, cultural, technological and social aspects of 
development at both the macro and micro levels”. UNCTAD (2008, p. 3) 
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processo que leva à inovação, a novos modelos de negócio e à obtenção de 

vantagens competitivas. 

O viés da cultura na Economia Criativa está intimamente ligado à questão 

da inclusão social, uma vez que considera as manifestações culturais e a 

diversidade cultural das regiões como fatores aliados para o desenvolvimento 

econômico. As manifestações culturais são o que há de mais simbólico e expressivo 

da identidade de um povo, e podem contribuir para construção de setores ligados ao 

entretenimento e lazer, assim gerando renda e ocupação nas localidades.  

Além disso, esses setores convergem com a tendência da economia atual 

que torna cada vez mais notória a busca dos indivíduos por novas experiências, 

exemplo disso é o crescimento do setor de turismo, nas suas diversas modalidades. 

Dados da organização Mundial do Turismo - OMT revelam que, em 2013, o setor 

crescerá cerca de 5% e representará aproximadamente 10% do PIB mundial. Nesse 

contexto, o setor de turismo pode ser encarado como uma proxy da demanda por 

novas vivências e emoções na sociedade moderna. 

Ainda sobre as manifestações culturais o Brasil é um país ímpar quanto à 

existência de pluralidade cultural, seja pela existência de patrimônio arquitetônico, 

patrimônio natural ou pela miscigenação do seu povo. Cada localidade do país é 

singular quanto a essas características, o que confere significativo potencial para 

desenvolver atividades ligadas à Economia Criativa. 

Ao analisarmos a situação do Brasil, com os atuais 5.564 municípios, que 

concentram quase 85% da população urbana do país e ao considerarmos que a 

maioria desses municípios é fortemente dependente de recurso dos governos 

estaduais e federal para manter a máquina pública e ofertar serviços essenciais às 

suas populações, percebe-se a importância da adoção de políticas de 

desenvolvimento que possibilitem a autossuficiência econômica dessas áreas. 

Dessa última constatação, traça-se o objetivo central desse trabalho, o qual segue: 

 

• Analisar a experiência de desenvolvimento local de 

Guaramiranga/CE como um caso de aplicação da Economia 

Criativa, em particular, à luz do conceito de Cidade Criativa.  

 

A partir do estudo de caso procura-se indicar possíveis alternativas para o 

desenvolvimento dos municípios brasileiros, a partir da identificação de suas 
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vocações e considerando as pluralidades culturais expostas anteriormente. 

Ademais, procura-se: 

 

1. Apresentar o atual cenário da Economia Criativa no Brasil e no 

mundo;  

2. Discutir o conceito de Cidade Criativa aplicado ao caso de 

Guaramiranga;  

3. Identificar os instrumentos de desenvolvimento local adotados em 

Guaramiranga baseados na Economia Criativa;  

 

Antes de introduzir Guaramiranga no debate é importante definir o que 

este trabalho considera como uma Cidade Criativa.  

A discussão sobre esse conceito nasce da evolução do debate acerca de 

Economia Criativa e assim está inserida dentro deste campo de estudo, mas 

especificamente ligado às cidades e sua teia socioeconômica. Desta forma, para os 

fins deste estudo, Cidades Criativas são entendidas como “cidades que transformam 

o tecido socioeconômico urbano com base no que têm de mais singular, criativo e 

específico e em profundo entendimento de sua identidade cultural” Reis (2008, p. 

136). No caso de Guaramiranga, por exemplo, o Festival de Jazz e Blues é um dos 

representantes desse conceito, pois o Festival nasce fortemente ligado com a 

identidade cultural da cidade e preocupado com questões tanto sociais e ambientais, 

como será demonstrado ao longo do trabalho. 

Guaramiranga é uma pequena cidade serrana, localizada no estado do 

Ceará, com cerca de 5 mil habitantes2, distante cerca de 100 km da capital, 

Fortaleza. Sua paisagem verde e clima ameno a diferenciam da imagem árida 

predominante nos outros municípios do Estado. Por essas razões, Guaramiranga 

tem se tornado um local para repouso e diversão nos finais de semana, feriados e 

férias. Inicialmente, os visitantes acorriam à cidade motivados pelo clima e paisagem 

diferenciados, atrações que, nos últimos anos, foram somadas aos atrativos 

culturais, em especial a música e gastronomia. Até o início do ano 2000, o município 

2 O Censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE mostra que 
23,39% dos municípios brasileiros têm entre 0 e 5000 habitantes. E a expressiva maioria, 45,15% têm 
entre 0 e 10 mil habitantes. Uma síntese desses resultados pode ser encontrada no seguinte link:  
< http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000244.pdf > Acesso em 15 
de novembro de 2013.  

                                                           

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000244.pdf
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era apenas mais um dentre os mais de cinco mil municípios brasileiro, mas na última 

década Guaramiranga tem experimentado uma série de transformações que a 

tornam um bom estudo de caso quanto a questão do desenvolvimento local, seja 

pelos bons indicadores socioeconômicos ou pela estratégia adotada pelo município. 

Guaramiranga apostou na Economia Criativa e teve na sua riqueza cultural o norte 

para traçar o seu processo desenvolvimento. 

Guaramiranga foge à tradicional estratégia de desenvolvimento 

caracterizada pela insistência dos municípios em acreditar que este decorre a partir 

da instalação de plantas industriais (“fábricas”), que vem de fora, muitas vezes tendo 

como principal atrativo os generosos incentivos fiscais dos governos locais; ou de 

grandes empresas e/ou grandes empreendimentos, a exemplo das refinarias de 

petróleo ou siderurgia, no caso do Ceará atual, empreendimento estes baseados em 

uma matriz energética altamente poluidora; ou ainda de projetos governamentais, 

estes quase sempre pensados longe da realidade desses municípios. 

Essas estratégias ignoram a cultura e a criatividade locais que quase 

nunca são associadas ao potencial de dinamismo econômico. Isso significa muitas 

oportunidades de transformação socioeconômica perdidas, a exemplo da criação de 

uma forte identidade e marca ligadas à produtos de um determinado território. 

Assim, para alcançar os objetivos listados acima, este trabalho tem como 

marco inicial de análise a realização da primeira edição do Festival de Jazz e Blues 

de Guaramiranga, ano 2000.  

O Festival de Jazz e Blues nasceu como opção ao típico carnaval 

brasileiro, caracterizado por seus ritmos elétricos e dançantes, onde predominam os 

ritmos de samba, frevo, axé e outros de ritmos mais agitados. O Festival nasce 

principalmente como alternativa ao carnaval cearense, sobretudo no litoral do 

Estado, muito marcado pela música agitada e barulhenta, concentração de 

multidões e, muitas vezes, associado a excessos de comportamento.  

Os ritmos do jazz e do blues, por vezes improvisados e marcados pela 

criatividade dos músicos, encontraram o cenário perfeito em Guaramiranga: cidade 

serrana, clima ameno, bela paisagem natural e o mais importante, a cidade já tinha 

uma forte identidade ligada às expressões culturais, tais como a realização de 

festivais culturais, a exemplo do nacionalmente conhecido Festival Nordestino de 
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Teatro, conforme relata Maria Amélia Mamede3, idealizadora do Festival de Jazz e 

Blues. 

O corte temporal de análise do caso é o período de 2000 a 2012. Este 

marco foi escolhido por que é a partir do I Festival de Jazz e Blues do ano 2000, que 

a cidade começa a ganhar maior destaque no cenário local e nacional, e inclusive no 

cenário internacional, e ainda por considerar que o Festival é elo catalisador de uma 

série de mudanças estruturais que vêm acontecendo em Guaramiranga nos últimos 

tempos. Estas questões serão analisadas em maior profundidade ao longo da 

monografia. 

A natureza da pesquisa é do tipo estudo de caso, com análise descritiva, 

bibliográfica e documental. Além disso, foram realizadas três entrevistas, a primeira 

com o senhor Gonzaga, presidente da Cooperativa dos Produtores e Floricultores de 

Guaramiranga – Cooperflor; a segunda com o senhor Ricardo Ruiz Galvan, 

secretário da cultura de Guaramiranga e a terceira com Maria Amélia Mamede, 

sócia-fundadora da Via de Comunicação, agência de produção cultural responsável 

pela realização do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga.  

Ademais, subsidiaram este estudo os Relatórios de pesquisa do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/CE, dos anos de 

2011 e 2012 sobre os impactos socioeconômicos do Festival de Jazz e Blues de 

Guaramiranga e ainda o Relatório de Desenvolvimento Humano Municipal 2013 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 trata sobre a 

evolução do conceito de Economia Criativa, bem como os conceitos associados de 

Criatividade, Indústrias Criativas e Cidades Criativas; na seção 3 é abordada a 

origem da economia criativa de Guaramiranga; na seção 4 analisa-se a experiência 

de Guaramiranga e sua Economia Criativa, tendo como variável de análise o 

Festival de Jazz e Blues; por fim na seção 5 são apresentadas as principais 

conclusões sobre a análise produzida. 

3 MAMEDE, Maria Amélia. Entrevista concedia ao autor na sede da Via de Comunicação em 18 de 
outubro de 2013. 
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2 DA ECONOMIA CRIATIVA À CIDADE CRIATIVA 
 

O objetivo desta seção é discutir a origem do termo Economia Criativa e 

os seus conceitos subjacentes: Indústria Criativa e Cidades Criativas. Faz-se uma 

breve introdução sobre o seu atual estado da arte no mundo e no Brasil para em 

seguida, a partir desses conceitos, traçar o perfil de Guaramiranga e a origem da 

sua economia criativa. 

 

2.1 O Ponto de Partida da Economia Criativa: A Criatividade 
 

Antes de iniciar a discussão sobre Economia Criativa é importante fazer 

algumas considerações sobre seu insumo básico: a criatividade. 

O que é criatividade? A resposta a essa pergunta não é simples, pois não 

existe uma definição única que abrange todas as diversas dimensões desse 

fenômeno, mas de forma geral está associada a três áreas da atividade humana, 

UNCTAD (2008, p. 9), da seguinte forma4: 

 

• Criatividade artística: envolve imaginação e capacidade de gerar idéias 

originais e novos formas de interpretar o mundo, expressa em texto, 

som e imagem; 

• Criatividade científica: envolve curiosidade e uma vontade de 

experimentar e fazer novas conexões na resolução de problemas; e 

• Criatividade econômica: processo dinâmico que conduz para inovação 

em tecnologia, práticas de negócios, marketing, etc, e está intimamente 

ligada à obtenção de vantagens competitivas na economia. 

 

De modo geral as diferentes manifestações da criatividade estão 

relacionadas a um processo criador/gerador de ideias que pode resultar ou não em 

ação/realização e que associadas à noção de mercado podem assumir fins 

econômicos, a exemplo dos mercados de obras de arte, livros, audiovisual, pesquisa 

e desenvolvimento, etc. Além disso:  

 

4 Adaptado do Creative Ecônomo Report. 2008. UNCTAD (2008, p. 9) 
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“[...] a criatividade incentiva a cultura, infunde um desenvolvimento centrado 
no ser humano e constitui o  ingrediente chave para a criação de trabalho, 
inovação e comércio, ao mesmo tempo em que contribui para a inclusão  
social, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental”. UNCTAD 
(2010, p. xix, grifo nosso). 

 

Esse fenômeno humano pode ser sintetizado pelo seguinte esquema: 

 

criatividade      inovação      produto ou resultado 

 

Ou seja, a inovação é a materialização da criatividade e o produto ou 

resultado é a materialização da inovação. Deve-se considerar também que a 

criatividade não necessariamente levará à criação de algo novo ou inédito, no 

sentido de nunca ter existido. O produto ou resultado poderá ser apenas uma 

diferenciação ou adaptação de algo já existente. De toda forma, o resultado da 

criatividade é original, único. A criatividade é inimitável, no sentido de que é única a 

cada indivíduo, mas o seu produto ou resultado pode ser replicado. Em resumo, a 

criatividade representa o lado simbólico ou intangível da Economia Criativa, e em 

termos econômicos tem que apresentar alguma utilidade prática, ou seja, tem que 

apresentar potencial comercial, além disso, é um recurso inesgotável. 

“A criatividade é um recurso renovável cujo estoque aumenta com o uso. 

Além disso, a ‘concorrência’ entre os agentes criativos, em vez de saturar o 

mercado, atrai e estimula a atuação de novos produtores”. Reis (2008, p. 15). Essa 

característica torna a criatividade uma espécie de combustível para novos modelos 

de inovação, novo modelo de negócios, modelos de processos organizacionais, bem 

como, a torna balizadora de novos padrões de desenvolvimento, uma vez que, o fato 

de ser um input ilimitado a diferencia de outras matérias-primas que até então têm 

sido preteridas, a exemplo dos recursos naturais. Além disso, o fato de a criatividade 

ser única a cada indivíduo favorece o empreendedorismo individual e permite a 

geração de negócios que têm capital humano como recurso essencial. 

A despeito de ser um recurso abundante “A criatividade por si só não tem 

valor econômico”, Howkins (2013, p. 39), daí a necessidade econômica de dar vazão 

aos produtos e serviços criativos ao mesmo tempo em que se busca agregá-los em 

seus respectivos setores econômicos, nesse cenário surgem as indústrias criativas. 
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2.2 Das Indústrias Criativas à Economia Criativa 
 

Desde que surgiu na Austrália (1994) e posteriormente no Reino Unido 

(1998), a Economia Criativa, ainda que sob a alcunha de Indústria Criativa, passou a 

constituir interesse dos mais diferentes governos e instituições internacionais em 

todo o mundo, dentre outros motivos, por provir de um recurso ilimitado (a 

criatividade), e ser elo constituinte do desenvolvimento econômico sustentável, uma 

vez que seu insumo principal é um input inesgotável.  

Segundo Reis (2012, p. 18), a globalização, as novas mídias, a falência 

dos modelos tradicionais em promover desenvolvimento, são alguns dos fatores que 

condicionam o surgimento da Economia Criativa. Especificamente no caso da 

Austrália e do Reino Unido a globalização parece ter sido a catalizadora desse 

processo.  

 
 “Motivado por uma confluência entre o potencial maléfico da globalização à 
diversidade cultural, o impacto das novas tecnologias de informação e 
comunicação na geração de oportunidades e competitividade e a 
preocupação com a inserção da economia australiana no cenário global, 
Creative Nation5 foi o prenúncio da busca de uma convergência de objetivos 
culturais, econômicos e sociais, em uma espécie de desenho da economia 
criativa avant la letrre6, tingido com matizes de uma preocupação com 
sustentabilidade”. Reis (2012, p. 24). 
 

No Reino Unido, em 1998, tem origem aquela que é a mais celebrada das 

experiências no campo da Economia Criativa. Segundo Reis (2008, p. 16), os 

ingleses experimentavam uma acirrada concorrência internacional, reflexo do 

processo da globalização, que motivou o governo a analisar as contas nacionais, as 

tendências do mercado e as vantagens competitivas nacionais e identificar nas 

Indústrias Criativas7 uma saída para os problemas econômicos enfrentados. 

5 Na Austrália, em 1994, o projeto governamental Creative Nation defendia a importância da Indústria 
Criativa para a economia nacional, além disso, identificou o papel do setor de tecnologia como 
plataforma de promoção da política cultural e da preservação da diversidade cultural do país. Reis 
(2008, p. 16). 
6 Diz-se do que existe antes mesmo de existir o próprio termo que o define [P.ex., um vanguardista 
avant la lêttre já era um vanguardista antes de existir a palavra 'vanguardista'.] Disponível em 
<http://aulete.uol.com.br/avant%20la%20lettre>. Acesso em 15 de dezembro de 2013. 
7 A indústria criativa britânica compunha-se dos seguintes setores: artesanato; arquitetura; artes 
cênicas; artes e antiguidades; cinema; design; editorial; moda; musica; publicidade; software; 
software interativo de lazer (vídeo games) e o setor de televisão e rádio. Segundo o Departamento de 
Cultura, Mídia e Esporte (DCMS em inglês), órgão governamental responsável pelo mapeamento da 
indústria criativa inglesa, esses setores representavam 8% da atividade econômica total e 
empregavam entre o 7% e 8% da população economicamente ativa. Newbigin (2010, p. 21). 
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 As indústrias criativas inglesas foram definidas como “aquelas atividades 

que têm sua origem na criatividade, habilidade e talento individual e que 

potencializam a criação de emprego e riqueza através da geração e exploração da 

propriedade intelectual”. Newbigin (2010, p. 15).  

Corroborando com a definição de indústria criativa cunhada pelo governo 

inglês, John Howkins8 (2013, p. 15), defende que esta indústria tem em sua 

essência a propriedade intelectual como catalisador do progresso econômico. Na 

visão do autor, a criatividade floresce mais quando e onde a novidade e a invenção 

são recompensadas e é o direito de propriedade intelectual que serve como 

moeda de troca para a indústria criativa. Howkins também define a economia criativa 

em termos de setores, sendo estes  formados por indústrias que têm como 

recompensa a propriedade intelectual, das quais as quatro mais comuns são: 

direitos autorais, patentes, marcas e desenhos industriais. 

Por sua vez, Richard Florida (2011, p. 44) diz que a economia atual é em 

sua essência criativa, sendo a criatividade a força propulsora do desenvolvimento 

das nações. Para Florida, conhecimento e informação, os pilares da Economia do 

Conhecimento, são ferramentas e materiais para a criatividade, sendo que a 

inovação de produto tecnológico ou modelo de negócio, é seu resultado. Florida 

corrobora a ideia de que a criatividade está no centro da Economia Criativa. 

O autor define a Economia Criativa em termos de classe. Segundo esta 

definição, a Classe Criativa consiste em dois componentes: o núcleo hipercriativo 

composto por profissionais ligados à computação e à matemática; à arquitetura e à 

engenharia; às ciências biológicas, naturais e sociais; à educação, ao treinamento e 

à biblioteconomia; às artes, ao design, ao entretenimento, aos esportes e à mídia. O 

segundo núcleo, o dos profissionais criativos, formado pelas profissões gerenciais; 

profissões ligadas aos negócios e às operações financeiras, profissões técnicas e 

ligadas à área de saúde, vendas e gerenciamento de vendas de alto nível. O que 

diferencia essa classe das demais está relacionado à natureza de suas atividades, 

conforme Florida descreve: 

 

8 John Howkins publicou em 2001 o livro “The Creative Economy: how people make Money from 
ideas”, sendo considerado um dos primeiros, se não o primeiro, a usar o termo Economia Criativa.  
Em sua análise, o autor considera quinze setores econômicos como formadores do núcleo duro da 
Economia Criativa, são eles: propaganda; arquitetura; arte; artesanato; design; moda; cinema; 
música; artes cênicas; editorial, P&D; software, brinquedos e jogos; TV/Rádio e vídeo games. 
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A principal diferença entre a classe criativa e as outras classes está 
relacionada ao que ela é paga para fazer. Os membros da classe 
trabalhadora e da classe de serviços recebem, sobretudo para executar de 
acordo com o plano. Já os da classe criativa ganham para criar e têm muito 
mais autonomia e flexibilidade para isso que as outras duas classes. Florida 
(2011, p. 8). 

 

Dando continuidade ao debate sobre Economia Criativa, a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD foi o primeiro 

órgão internacional a publicar um relatório sobre o setor. No Relatório de 2008, a 

entidade concluía que as Indústrias Criativas9 estavam entre os setores mais 

dinâmicos da economia global e ofereciam oportunidades de alto crescimento para 

os países em desenvolvimento, pois, segue o Relatório, a criatividade é encontrada 

em todas as sociedades e países, ricos ou pobres; grandes ou pequenos; avançado 

ou em desenvolvimento. Dessa forma a criatividade passa a ser entendida como 

importante ativo econômico e base do desenvolvimento das nações. 

Essa conclusão é retomada no Relatório de 2010 dessa instituição, fato 

que reforça o dinamismo dessa área. Os produtos e serviços criativos 

permaneceram em crescimento apesar da forte recessão que a economia mundial 

experimenta desde 2008. Segundo o Relatório ante uma queda de 12% no volume 

de comércio mundial, os produtos e serviços criativos expandiram-se a uma taxa de 

14% durante o período de 2002 a 2008. UNCTAD (2010, p. xx) 

Para a UNCTAD, a Economia Criativa está nucleada em ativos criativos 

que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento econômico, além de 

estimular a geração de renda e criação de empregos ao mesmo tempo em que 

promovem a inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. 

(UNCTAD, 2010, p. 10). 

Ademais, o órgão defende que o desenvolvimento de políticas de 

promoção da Economia Criativa deve considerar o seu caráter transversal e 

multidisciplinar, uma vez que as suas interligações econômicas, sociais, culturais, 

9 Para a UNCTAD as indústrias criativas: (i) são os ciclos de criação, produção e distribuição de 
produtos e serviços que utilizam criatividade e capital intelectual como insumos primários; (ii) 
constituem um conjunto de atividades baseadas em conhecimento, focadas, entre outros, nas artes, 
que potencialmente gerem receitas de vendas e direitos de propriedade intelectual; (iii) constituem 
produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com conteúdo criativo, valor 
econômico e objetivos de mercado;(iv) posicionam-se no cruzamento entre os setores artísticos, de 
serviços e industriais; e (v) constituem um novo setor dinâmico no comércio mundial. UNCTAD (2010, 
p. 8). 
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tecnológicas e ambientais apresentam  potencial de gerar ganhos de 

desenvolvimento.  

Ao considerar as especificidades de cada região, a UNCTAD (2010, p. 

xxiv) pondera que não existe uma única fórmula para todos os problemas, logo: 

“cada país deve formular uma estratégia viável para promover a sua economia 

criativa, com base em seus próprios pontos fortes, pontos fracos e realidades”. 

É nessa perspectiva que o governo brasileiro criou, em 2012, a Secretaria 

de Economia Criativa (SEC), órgão ligado ao Ministério da Cultura e responsável 

pela condução, implementação e avaliação de planos de políticas públicas para o 

desenvolvimento da economia criativa brasileira.  

A SEC é responsável também pela articulação e condução do 

mapeamento da economia criativa do Brasil visando identificar vocações e 

oportunidades de desenvolvimento local e regional. Vale destacar a estratégia da 

SEC de fomentar a identificação, criação e desenvolvimento de polos, cidades e 

territórios criativos que garantam e potencializem novos empreendimentos, trabalhos 

e renda nos setores criativos (BRASIL/Minc, 2011, p. 23, grifo nosso). Essa política 

corrobora a ideia de que a cultura e a criatividade locais oferecem potencial de 

desenvolvimento e geração de riqueza e emprego para a maioria dos municípios 

brasileiros. 

O plano de ação dessa Secretaria para o período de 2011-2014 prevê a 

formulação de políticas públicas para o desenvolvimento brasileiro fundamentado na 

Economia Criativa, o que será feito com base nos seguintes princípios: inclusão 
social, sustentabilidade, inovação e na diversidade cultural brasileira. Segundo 

o princípio de inclusão social, deve ser garantido a todos os indivíduos o acesso aos 

bens e serviços criativos brasileiros; o princípio de sustentabilidade defende que o 

desenvolvimento econômico deve garantir, em iguais condições, sustentabilidade 

social, cultural, ambiental e econômica tanto para essa quanto para as futuras 

gerações. 

 Para a SEC, a inovação deve ser encarada não só como a ruptura dos 

atuais modelos e/ou padrões de processos mercadológicos, mas também como 

melhorias incrementais ou radicais aplicadas a produtos ou serviços nos segmentos 

criativos. 

A SEC define a Economia Criativa como a economia do intangível, do 

simbólico, na medida em que contempla “as dinâmicas culturais, sociais e 
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econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, 

distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens e serviços oriundos dos 

setores criativos, caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica”. 

(BRASIL/Minc, 2011, p. 23-4). Desta forma, segundo a SEC, 

 
os 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. (BRASIL/Minc, 2011, p. 
22). 

 

Dado o caráter novo desse campo de estudos, marco inicial em 1994, o 

conceito de Economia Criativa passa por intenso debate teórico, a exemplos dos 

trabalhos de (CAVES, 2000), (THROSBY, 2001), (HARTLEY,2001 e 2005), não 

sendo possível, ainda, um consenso entre os pesquisadores do tema sobre uma 

definição única que consiga refletir a real magnitude da temática. Desta forma, esse 

estudo adota o conceito segundo o qual a Economia Criativa seria: 

 
[...] a interface entre criatividade, cultura, economia e tecnologia, expressa 
na capacidade de criar e distribuir capital intelectual tem o potencial de 
gerar renda, empregos e receitas de exportações e, ao mesmo tempo, 
promover a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento 
humano.” (UNCTAD 2008, p. iii, tradução nossa) 10 
 

Tal conceito reflete tanto o papel das indústrias criativas, expressa nos 

direitos de propriedade intelectual, quanto dos setores intensivos em cultura, em seu 

sentido transversal, ao considerar a diversidade cultural e suas representações 

sociais e as relações destas com a economia. Além disso, agrega o que é mais caro 

à Economia Criativa: a criatividade. 

Para mais, tangencia o entendimento da SEC no que concerne ao papel 

da cultura no processo de desenvolvimento, uma vez que a diversidade cultural 

brasileira é entendida como motor do desenvolvimento econômico sustentável, nos 

termos abaixo: 

 
A Economia Criativa brasileira deve então se constituir numa dinâmica de 
valorização, proteção e promoção da diversidade das expressões culturais 

10 Texto original: “In this context, the interface among creativity, culture, economics and technology, as 
expressed in the ability to create and circulate intellectual capital, has the potential to generate 
income, jobs and export earnings while at the same time promoting social inclusion, cultural diversity 
and human development . UNCTAD (2008, p iii) 
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nacionais como forma de garantir a sua originalidade, a sua força e o seu 
potencial de crescimento. (BRASIL/Minc, 2011, p. 34).  
 

Dentro desta grande área denominada Economia Criativa e calcado nas 

discussões sobre a sustentabilidade do desenvolvimento econômico surge um novo 

tema: Cidade Criativa. 

 

2.3 Cidades Criativas 
 

As cidades ao longo da história da humanidade sempre ocuparam lugar 

importante na construção da identidade e do papel do indivíduo como cidadão. 

Exemplo clássico é a Polis grega, mesmo que os gregos entendessem por cidadão 

apenas o homem livre, e ainda assim o homem.  

Na atualidade as cidades ocupam papel ainda mais importante, visto que 

pela primeira vez os centros urbanos concentram a maior parcela da população do 

globo e segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, até 2050, mais de 70% 

da população mundial viverá em áreas urbana, sendo essa concentração hoje de 

mais de 50%.  

Nesse processo de “renascimento” das cidades, nasce também a 

preocupação com a qualidade de vida de seus habitantes e com a sua infraestrutura 

física e social. Conforme Reis (2012, p. 17). 

 
“A cidade, é claro, envolve muito mais do que as relações econômicas que 
nela se desenrolam. Unem-se a elas as relações sociais, a cultura local, os 
hábitos e atitudes da população, aquelas peculiaridades que fazem que um 
espaço seja tão diferente de outro e que dão alma a uma cidade.” 

 

Dessa forma, “a ideia de uma economia criativa também tem sido 

aplicada especificamente à economia das cidades, o que levou ao surgimento do 

conceito de ‘cidade criativa’” UNCTAD (2010, p. 11). 

 
“Por trás disso jaz o entendimento de que a competitividade econômica das 
regiões depende de inovação [...], de que esta por sua vez bebe da 
criatividade e que, portanto, quão mais criativo for o ambiente no qual as 
pessoas/ os trabalhadores residem e trabalham, mais realizadas e criativas 
elas poderão ser e, por decorrência, mais pujantes serão a economia e a 
cidade” Reis (2012, p. 51). 
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 Dessa maneira, as cidades geralmente caracterizadas pelas 

aglomerações de pessoas e pelo fluxo maior de interação entre os indivíduos têm 

sido consideradas eixos estratégicos de criatividade e inovação, assim, a 

criatividade também é um produto da coletividade.  

Para a UNCTAD (2010, p. 11) a cidade criativa “descreve um complexo 

urbano em que os vários tipos de atividades culturais constituem um componente 

integral do funcionamento econômico e social da cidade”. Além disso, “tais cidades 

tendem a ser construídas sobre uma sólida infraestrutura social e cultural” UNCTAD 

(2010, p. 11, grifo nosso).  

Pioneiros na abordagem do tema, Landry e Bianchini argumentam que:  

 
As cidades são como organismos vivos, porque eles têm períodos de 
crescimento, estagnação e declínio. A viabilidade urbana é a sua 
capacidade de adaptar-se e responder às novas circunstâncias. Essa 
adaptabilidade e capacidade de resposta é maior nas cidades cujas 
dimensões econômica, social, cultural e ambiental são igualmente 
desenvolvidas para um nível de autossustentabilidade11. (LANDRY; 
BIANCHINI, 1994, p. 23, tradução nossa), 
 

Corroborando o entendimento desses autores, a urbanista Jane Jacobs já na 

década de 1960 tinha um sério entendimento do papel orgânico que as cidades 

desempenham na solução de seus problemas: “As cidades vivas têm uma 

estupenda capacidade natural de compreender, comunicar, planejar e inventar o que 

for necessário para enfrentar as dificuldades” Jacobs (2011, p. 498). Mais uma vez, 

conforme a autora: 

 
“As cidades monótonas, inertes, contêm, na verdade, as sementes de sua 
própria destruição e um pouco mais. Mas as cidades vivas, diversificadas e 
intensas contêm as sementes de sua própria regeneração, com energia de 
sobra para os problemas e as necessidades de fora delas” Jacobs (2011, p. 
499). 

 

Ainda que contenham “as sementes de sua própria destruição”, é possível 

depreender do pensamento de Jacobs que as cidades têm em si, também, a chave 

para sua vitalidade: as pessoas e suas criatividades. É o que defende Landry. 

Segundo o autor é crucial o papel das pessoas para o sucesso das cidades: “O 

11 Texto original: “Cities are like living organisms because they have periods of growth, stasis and 
decline. Urban viability is their capacity to adapt and respond to changing circumstances. Such 
adaptability and responsiveness is greater in those cities whose economic, social, cultural and 
environmental dimensions are evenly developed to a level of self-sustainability”. Landry e Bianchini 
(1994, p. 23) 
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pressuposto é que pessoas comuns podem fazer o extraordinário acontecer, se lhes 

for dada uma chance. A criatividade necessária depende do contexto” Landry (2011, 

p.13).  Logo, uma cidade criativa excita a inclusão de uma cultura de criatividade, na 

maneira como se dá a governança da cidade. Assim:  

 
“Para ser criativa, a cidade requer milhares de mudanças de mentalidade, 
criando as condições para que as pessoas possam se tornar agentes de 
mudança, ao invés de vítimas dela, vendo a transformação como uma 
experiência vivenciada, não como um evento que não irá se repetir” Landry 
(2011, p.14). 

  

Por sua vez, Richard Florida (2011) argumenta que as cidades criativas 

são aquelas capazes de garantir um mercado de trabalho para indivíduos com alto 

potencial criativo; oferta cultural; efervescência de vida urbana e valorização da 

diversidade. Conforme descreve: “o crescimento econômico regional é fortalecido 

por pessoas criativas, que preferem locais diversos, tolerantes e abertos a novas 

ideias”. Florida (2011, p. 249). Ou seja, Flórida defende que a Cidade Criativa é o 

lócus da “classe criativa” e em consequência do crescimento de sua economia. 

O conceito de cidades criativas definido por Florida é muito restritivo e 

exigente, pois tende a favorecer fortemente aquelas áreas que dispõem de centros 

de pesquisa e desenvolvimento, polos de tecnologia, forte presença de 

universidades, número considerável de profissionais altamente qualificados, 

efervescência de vida urbana, etc., as chamadas “cidades globais”. Esses 

indicadores não refletem, por exemplo, a realidade das pequenas cidades, ainda que 

essas abriguem uma quantidade relevante de pessoas criativas, ademais, ignoram o 

fato de que: 

 
 “Grupos como a classe criativa só podem florescer onde a administração 
pública tem imaginação, onde há inovações sociais, criatividade nas áreas 
de saúde pública ou serviços sociais ou mesmo em política e governança. 
[...] criativos não são apenas os artistas, os profissionais das novas mídias 
ou design ou os pesquisadores das universidades” Landry (2011, p. 10). 

 

Dessa forma, Landry (2011, p. 11) argumenta que a criatividade pode 

partir de qualquer indivíduo, não necessariamente de uma classe com “criatividade 

superior”, bastando que esse indivíduo aborde as necessidades de sua cidade de 

maneira inventiva. A inventividade pode partir tanto de um empresário quanto de um 

morador comum, ou seja, “a criatividade pode se manifestar em qualquer campo, do 
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social ao político, do organizacional ao cultural, do tecnológico ao econômico”. 

Portanto, a Cidade Criativa encoraja todos os seus membros a usarem a criatividade 

e imaginação em qualquer esfera, seja ela pública, privada ou comunitária. Além 

disso, a inventividade parte também das organizações e instituições que compõem a 

rede social da cidade. Para esse autor a Cidade Criativa é acima de tudo inclusiva, 

além do que, considera que os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e a 

base de seus valores e seus ativos em substituição ao aço, carvão e ouro e “A 

criatividade é o método para explorar esses recursos e ajudá-los a crescer” Landry 

(2011, p. 15). 

Atenta a toda essa efervescência em torno das cidades criativas a ONU, 

por meio da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, patrocina, desde 2004, a Creative Cities Network12. Essa rede 

internacional promove a cooperação e o compartilhamento de experiências entre 

cidades que identificaram a Economia Criativa como fator direcionador do 

desenvolvimento urbano sustentável. 

 Uma importante estratégia adotada por essas cidades foi estabelecer 

parcerias entre as diferentes esferas sociais da comunidade para a construção de 

caminhos para a superação de seus problemas socioeconômicos, ou seja, o poder 

público, os moradores e o empresariado local são atores ativos no processo de 

desenvolvimento da cidade. Esse fato corrobora com as ideias da UNCTAD de que 

as cidades criativas tendem a ser construídas sobre uma sólida infraestrutura social. 

A Creative Cities Network está estruturada em sete áreas, a saber: 

literatura, cinema, música, artesanato e artes folclóricas, design, gastronomia e artes 

midiáticas. As cidades são associadas mediante candidatura espontânea dirigidas à 

UNESCO. Estas devem ser feitas com base nas vocações locais e diretamente 

ligadas à área temática escolhida. Além disso, deve ser nomeado um grupo de 

gestão composto por representantes dos setores público, privado e civil, 

comprometidos a desenvolver o potencial criativo local.  

Os associados à rede assumem o compromisso de promover a Economia 

Criativa como elemento essencial para o seu desenvolvimento econômico e social. 

Atualmente integram essa rede um total de 38 cidades, sendo que apenas três estão 

localizadas na América do Sul.  

12 Para mais informações consultar o site da rede no seguinte endereço eletrônico:  
< http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/> 
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Assim, Buenos Aires (Argentina) foi reconhecida como Cidade do Design 

graças à sua arquitetura moderna, à presença de centros de pesquisas renomados e 

à sua competitiva indústria nesse campo temático.  

Bogotá e Popayán, ambas na Colômbia, completam a lista sul-americana. 

A primeira chancelada como Cidade da Música, devido à presença de um forte e 

diversificado setor musical, responsável por 7,5% do emprego formal dos setores 

criativos da cidade13. Popayán foi a primeira cidade da gastronomia a ser 

chancelada pela UNESCO. A cidade construiu um grande aglomerado de empresas 

ligado à cultura gastronômica local. Esse arranjo produtivo é formada por empresas 

como: restaurantes, fabricantes de móveis, vasilhames, vestuário, cerâmica, 

artesanato e edição de livros de culinária. Em sua candidatura a cidade destaca o 

importante papel da Universidade de Cauca14 ao desenvolver pesquisas sobre o 

patrimônio gastronômico de Popayán e a região do entorno. Tal fato contribui para 

agregar maior valor à cultura gastronômica e à culinária típica da cidade. 

Apesar de não ter representantes na rede criada pela UNESCO, o Brasil 

apresenta casos bastante relevantes para o debate sobre Cidades Criativas e sua 

aplicabilidade à realidade do país, a exemplo de Paraty, pequena cidade localizada 

no litoral do estado do Rio de Janeiro. A imagem dessa cidade está associada à 

conhecida Festa Literária Internacional de Paraty – Flip, evento que conseguiu 

minimizar os efeitos negativos de períodos da baixa temporada do turismo local, ao 

atrair, naquele período, mais de 22 mil pessoas para a cidade e gerando mais de 2 

mil empregos diretos e indiretos, dando assim um novo fôlego para a economia local 

nesse período.  

Um aspecto importante da experiência de Paraty é a simbiose entre a 

preservação do patrimônio cultural, arquitetônico e natural da cidade com a 

sustentabilidade da atividade turística. Ou seja, o fato de os turistas visitarem a 

cidade para apreciarem os recursos culturais, arquitetônicos e naturais tornou a 

preservação desses patrimônios essencial para a sobrevivência da atividade na 

cidade. Criou-se uma via de mão dupla.  

13 Para mais informações acessar o seguinte link: 
< http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/1834> 
14 Cauca é o departamento (Estado) do qual Popayán é a capital. O documento da candidatura da 
cidade pode ser acessado pelo seguinte link: 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/CNN_Popayan_Application_Gastro
nomy_EN.pdf > Acesso em 09 de novembro de 2013. 
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Outra característica relevante no caso de Paraty é o fato de sua origem 

estar ligada a identificação de uma necessidade da comunidade. Como a cidade é 

essencialmente turística, sua economia sofria sérias dificuldades com a 

sazonalidade da atividade; os turistas escasseavam em período de menor fluxo da 

atividade. Assim, a realização da Festa Literária no período de baixa estação 

turística contribuiu para minimizar os efeitos sazonais na economia local. 

Tal como o debate sobre Economia Criativa, a discussão sobre Cidades 

Criativas ainda é embrionária no Brasil, merecendo destaque o trabalho da 

pesquisadora Ana Carla Fonseca Reis. Conforme a autora descreve: 

 
Cidades Criativas são capazes de encontrar dentro de si a solução para 
seus problemas. São cidades que transformam o tecido socioeconômico 
urbano com base no que têm de mais singular, criativo e específico e em 
profundo entendimento de sua identidade cultural. Uma Cidade Criativa é 
capaz de atrair empreendedores, investidores e um perfil de turista que 
respeita e aprecia a cultura local, entendendo a cidade como sua anfitriã. 
Reis (2008, p. 136): 
 

Reis (2012, p. 76-7) elenca ainda três propriedades que, em seu 

entender, são essenciais a uma cidade criativa: a cultura: essa característica está 

ligada ao simbólico, às identidades e aos valores da comunidade. É entendida como 

ativo essencial por seu impacto econômico, pela geração de ambiente propício à 

criatividade a tolerância e à diversidade; conexões: entendida como uma rede de 

comunicação e pacto social que estabelece as ligações entre as pessoas e seus 

espaços e identidades dentro do contexto presente com vistas às estratégias para o 

futuro. Além disso, é o elemento singular de elo entre os agentes públicos, privados 

e comunidade, em um pacto de governança; inovação: pode ser entendida como a 

capacidade de solucionar problemas e antecipar oportunidades, ou seja, é a 

inventividade com que os indivíduos frequentemente solucionam os problemas, dos 

mais básicos, como a reciclagem, aos mais complexos, no exemplo da autora, 

arranjos colaborativos para cuidar das crianças de uma comunidade.  

Esses três atributos das cidades criativas não existem isoladamente, pelo 

contrário, conectam-se em uma espécie de sistema social aberto de forma a 

estabelecer uma inter-relação com todo o espaço que os rodeiam, gerando assim 

um permanente processo de interação e ação-reação, conforme diagrama abaixo. 
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Figura 1 – Efeito feedback entre cultura, conexões e inovação na Cidade Criativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos como os da rede de cidades criativas da UNESCO ou a 

experiência de Paraty reforçam a ideia de que quase sempre é necessário um 

elemento impulsionador do processo de desenvolvimento. No caso de Popayán e 

Paraty temos que festivais de cultura desempenharam esse papel. 

 

2.3.1 Os festivais culturais e sua relação com as Cidades Criativas 
 

Experiências internacionais a exemplo de Barcelona (ESP), Cannes 

(FRA) e Gramado, no Brasil, etc., também reforçam a ideia de que as atividades 

ligadas ao setor cultural catalisam uma série de efeitos estruturais sobre o 

desenvolvimento local.  

Barcelona, por exemplo, reinventou sua estrutura urbana a partir de um 

processo de requalificação urbana necessários à realização dos Jogos Olímpicos 

que seriam sediados na cidade, em 1992. Já Cannes é mundialmente conhecida 

pelo seu festival internacional de cinema. Gramado além de ter criado sua imagem 

ligada ao setor de turismo também é palco do Festival de Cinema de Gramado. 

Sobre os efeitos estruturais que os festivais podem desencadear, Tolila 

(2007, p.77) os identifica da seguinte forma: 

 

1. Efeito turístico: permite fidelizar e prolongar a estadia na região e 

fazer evoluir a clientela; 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Reis (2012, p. 76-7). 
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2. Efeito notoriedade de imagem: permite associar determinada 

região a uma imagem positiva; 

3. Efeito identidade: permite a atração de grupos específicos, por 

exemplo, pessoas jovens, criativas, qualificadas, etc.; 

 

Os desdobramentos dessas atividades, seus efeitos econômicos e 

sociais, estão associados ao que os economistas chamam de externalidades, ou 

seja, determinada ação de um agente econômico tem a capacidade de gerar efeitos 

não planejados em outras áreas que não aquela de origem. Esses efeitos são 

transbordados em maior grau em locais em que os setores econômicos estão mais 

intrinsicamente conectados, nesse caso, nas cidades. As cidades geralmente 

apresentam densas redes econômicas que se entrecruzam e apresentam alto grau 

de interdependência, o que possibilita maiores vazamentos de rendas intersetores. 

Daí o papel que os festivais culturais apresentam para a economia local, 

na medida em que seu efeito transbordamento é mais sensível, pois, têm 

implicações diretas e indiretas em setores tais como: hotelaria, restaurantes, 

serviços, comércio, transportes, turismo, lazer, alimentação, artesanato e produtos 

locais etc. 

No caso da cidade de Guaramiranga, percebe-se a priori que, ao longo 

dos anos, o seu desenvolvimento tem sido pautado na realização de festivais 

culturais, a exemplo do já citado Festival de Jazz e Blues. Esse fato a tem 

diferenciado da estratégia tradicional dos municípios brasileiros de atração de 

indústrias e do crescimento econômico como finalidade última15.  

Todavia, apesar dos efeitos mencionados acima, grandes eventos 

culturais por si só não são garantias suficientes para superar os desequilíbrios 

econômicos de determinado local, mas, seus “impactos diretos e indiretos ajudam a 

dinamizar a economia local pelas repercussões em cadeia de sua renda em termos 

de demanda e remunerações” (TOLILA, 2007, p. 77).  

 

15 A discussão sobre a experiência de desenvolvimento local de Guaramiranga será melhor detalhada 
no capítulo seguinte. 
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3 AS ORIGENS DA ECONOMIA CRIATIVA DE GUARAMIRANGA 
 

Guaramiranga tem características bem diferentes das demais regiões do 

Ceará, sendo o estado muito lembrado pelas secas que castigam seu território e 

população. A cidade está cercada por uma das porções remanescentes de Mata 

Atlântica do estado16, o que lhe confere um clima agradável. A área da Mata 

preservada é destino turístico obrigatório para quem visita aquela cidade. Além da 

paisagem natural exuberante que lhe é característica, Guaramiranga é reconhecida 

também pela sua ambiência “boêmia”, condição conferida, principalmente, pela 

realização dos festivais culturais, presença de algumas poucas edificações 

centenárias, além do fato de a cidade possuir dois teatros, fato que chama atenção 

principalmente tratando-se de um pequeno município do interior do Brasil. 

Desde meados do século XX, a cidade de Guaramiranga já apresentava 

uma reconhecida ambiência cultural, ambiente esse muito favorecido pela presença 

de uma pequena elite café-açucareira que promovia saraus e tertúlias. Tais eventos 

promoviam a confraternização entre os moradores da cidade, conforme registro de 

Nilde Ferreira, ex-secretária de cultura da cidade: 

 
A origem do perfil cultural de Guaramiranga está muito ligado às culturas 
agrícolas da cana-de-açúcar e do café. Nossos ancestrais artistas nasceram 
e se criaram (inclusive artisticamente), nos canaviais e nos roçados de café; 
onde improvisavam versos para gerar divertimento e aliviar a dura carga de 
trabalho17.  
 

Além dessas primeiras manifestações culturais, outro aspecto do perfil 

criativo de Guaramiranga, e que lhe conferirá maior visibilidade, é a realização de 

festivais de cultura. Esses eventos podem ser entendidos como parte de uma 

“política” de desenvolvimento da cidade, mesmo que implícita, tendo como motor 

propulsor atividades ligadas a cultura, turismo e lazer, fato que converge com as 

potencialidade econômicas da região. 

16 Guaramiranga está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço de Baturité. A APA da 
Serra de Baturité abriga uma porção Mata Atlântica a qual serve de refúgio ecológico para uma fauna 
e flora diversificada, e se projeta como condição indispensável na formação e manutenção da bacia 
hidrográfica da que é fonte natural para o abastecimento tanto da região da APA como da Região 
Metropolitana de Fortaleza. Para mais informações acessar o seguinte link: 
<http://antigo.semace.ce.gov.br/biblioteca/unidades/APABaturite.asp>Acesso em 18 de novembro de 
2013 
17 FERREIRA, Nilde. Uma breve história da cultura em Guaramiranga. Disponível em: < 
http://www.agua.art.br/brevehistoria.html> Acesso em 10 de novembro de 2013. 
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Assim, o Festival das Flores (1978) foi o pioneiro dentro dessa estratégia 

de desenvolvimento e tinha como objetivo a valorização e promoção da cultura local, 

além de servir de vitrine comercial para os produtores de flores daquela região. De 

fato, dada a sua condição de altitude e clima, Guaramiranga sempre teve sua 

imagem ligada à produção de flores. 

Outro festival importante e que atraiu maior interesse da mídia local foi o 

“Festival Guaramiranga – 100 Anos de Paz e Amor à Natureza” (1989). Esse evento 

foi responsável pela projeção inicial do turismo cultural da cidade18. Esta cadeia 

produtiva também foi bastante favorecida pela realização de outros eventos 

importantes, tais como: o Festival da Gastronomia, o Festival do Vinho e o I Serra e 

Sanfona: Encontro de Sanfoneiros do Maciço de Baturité, o evento Viva Guará: Sons 

e Sabores de Guaramiranga, além do Festival de Teatro Nordestino e o Festival 

Jazz e Blues. 

Esses dois últimos merecem destaque nesse cenário, seja pela 

longevidade dos eventos ou pelos reflexos na economia e identidade local. Sobre o 

Festival de Teatro Nordestino vale mencionar que ele resgata uma expressão 

cultural que é própria do interior do Brasil, a tradição dos reisados, e resgata 

também uma manifestação cultural que é peculiar à Guaramiranga, o chamado 

“dramas”. O “dramas” se caracterizam como pequenas encenações com diálogos 

cantados sobre motivos líricos ou cômicos interpretadas geralmente por mulheres e 

crianças, essa tradição remota à época dos antigos saraus e tertúlias da cidade. 

A respeito do Festival Jazz e Blues, procura-se aqui demonstrar que é um 

forte elemento catalisador do processo de desenvolvimento local e um exemplo da 

aplicabilidade do conceito de Economia Criativa, particularmente inserido no 

contexto das Cidades Criativas. 

 

3.1 Um Novo Festival 

3.1.1 “Nós somos bons. Nós podemos fazer” 
 

As produtoras culturais Maria Amélia Mamede, comunicóloga, e Rachel 

Gadelha, antropóloga, conceberam o Festival de Jazz e Blues no final de 1999. Elas 

explicam que a ideia do festival nasceu a partir da identificação de uma demanda 

18 FERREIRA, Nilde. Uma breve história da cultura em Guaramiranga. Disponível em: < 
http://www.agua.art.br/brevehistoria.html> Acesso em 10 de novembro de 2013. 
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reprimida representada por uma parcela de indivíduos que não se identificavam com 

a agitação característica do carnaval cearense, esse muito centrado no litoral do 

estado, além da ausência de alternativas culturais em Fortaleza para esse período. 

 As produtoras tinham ainda como motivação fugir da imagem 

estereotipada do carnaval cearense, conforme relata Rachel Gadelha19: “pensamos 

no período do carnaval, em que muita gente saía de Fortaleza e o que era mostrado 

nos telejornais, para o Brasil, sobre o Ceará, era aquela coisa do carnaval das 

praias, do mela-mela20, do axé...”. “Sentíamos que o Ceará não era só aquilo, que 

havia mais e melhores coisas que podiam ser mostradas, como a nossa música 

instrumental, o trabalho dos músicos de Fortaleza, além dos atrativos da região da 

serra” reforça Maria Amélia Mamede21. 

Ademais, as idealizadoras do Festival identificaram que os músicos 

instrumentistas do Estado estavam subvalorizados, logo a realização de um festival 

com uma identidade ligada a um ritmo mais sofisticado apresentar-se-ia como vitrine 

para esses artistas e daria novo fôlego para esse ramo da música local. Conforme 

relata Rachel Gadelha: 

 
Vimos que tínhamos em Fortaleza muitos músicos excelentes que não 
tinham espaço. Não havia mercado para eles e as pessoas não os 
conheciam. Então pensamos num festival de jazz e blues, nesse sentido de 
valorizar o trabalho do músico instrumental22.  

 

Maria Amélia pontua os desafios de colocar o projeto do Festival em 

ação: 

 
Lidamos com dificuldades enormes. No começo, ninguém queria patrocinar 
o festival, porque não se acreditava na ideia. Havia os problemas de 
estrutura da cidade, que continuam até hoje, mas na época eram bem 
maiores. Havia o teatro que nós mesmas tivemos que consertar, a 
alimentação que nós mesmas tivemos que providenciar, a hospedagem em 
que ou ficava o público ou ficava o pessoal de produção, porque os dois não 
cabiam...” 
 

19 GADELHA, Rachel. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues de 
Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura. 
20 O mela-mela é uma “festa” que se constitui em sujar as demais pessoas enquanto dançam os 
ritmos frenéticos do carnaval (axé, samba, forró eletrônico, etc.). Em geral são usados sprays de 
espuma, goma (fécula de mandioca) e água. 
21 MAMEDE, Maria Amélia. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues de 
Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura. 
22 GADELHA, Rachel. op. cit. 
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“A primeira edição foi bancada por nós, contando com alguns apoios, mas 
basicamente com nosso próprio investimento, apostando na ideia. E com 
amigos e familiares trabalhando, acreditando junto conosco”. 

 

Ultrapassados os desafios inicias, Maria Amélia e Rachel relatam uma 

sensação de “empoderamento” ao término da primeira edição do Festival. 

 
“Do ponto de vista lógico, racional, tinha tudo pra dar errado. Mas deu certo. 
Aconteceu. Porque era como se as pessoas ansiassem por um projeto 
desses, como se o Ceará precisasse de algo assim. Muita gente descobriu 
naquele momento que nós temos música instrumental de excelente 
qualidade e que nós podíamos fazer um festival de alto nível” “A grande 
marca do primeiro ano foi essa sensação de empoderamento: ‘Nós somos 
bons. Nós podemos fazer’” 23. 

 
3.1.2 O Festival de Jazz e Blues 
 

Em março do ano 2000, acontecia a primeira edição do Festival de Jazz e 

Blues. Segundo Maria Amélia Mamede Guaramiranga apresentava à época 

características que potencializariam o sucesso comercial do evento, tais como: 

proximidade à capital do Estado, Fortaleza; fácil acesso, clima agradável; além da 

cidade já ter uma identidade estabelecida com setor cultural, consequentemente um 

possível público consumidor para o evento24. 

Sobre a identidade cultural apontada por Maria Amélia, Nilde Ferreira, ex-

secretária de cultura de Guaramiranga reforça: 

 
“O Festival de Jazz e Blues chegou a nós com harmonia e foi ao encontro 
do que estávamos pensando na época para a cidade. Era como se ele 
conseguisse ser uma peça nesse quebra-cabeça que Guaramiranga na 
época já estava querendo montar, atendendo ao que pensávamos para o 
projeto de desenvolvimento, através da cultura”.25 
  
“[...] o festival foi pensado para Guaramiranga, respeitando as 
manifestações que já existiam na cidade, vendo em que medidas poderia 
atender ao plano que já existia para cidade. Houve uma sintonia entre o que 
o festival pensou e o que a cidade estava pensando. Esses fatores 
permitiram que, dentro dos limites da cidade, o festival pudesse se 
estruturar” 26  
 

23 MAMEDE, Maria Amélia. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues de 
Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura. 
24 MAMEDE, Maria Amélia. Entrevista concedida ao autor na sede da Via de Comunicação em 18 de 
outubro de 2013. 
25 Idem 
26 FERREIRA, Nilde. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues de 
Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura. 
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Como já explicitado a realização de festivais em Guaramiranga não é algo 

novo, a exemplo dos eventos já citados, mas foi o caráter inovador do Festival de 

Jazz e Blues que chamou à atenção, como observam Reis e Urani: 
 
Voltado para as pessoas que queriam escapar dos ritmos carnavalescos, ao 
mesmo tempo em que faziam turismo em uma região de tesouros culturais e 
ambientais, o Festival não deixa de ter ressonância com as tradições da 
cidade. Na primeira metade do século XX, não eram raros os concertos, 
saraus e tertúlias que, trazidos pelas famílias abastadas com propriedades 
na região uniam-se às manifestações locais. Jazz e Blues também foram 
escolhidos pela constatação de que a rica música instrumental do Ceará 
enfrentava condições de trabalho que não faziam jus à sua qualidade. Reis 
e Urani (2011, p.34, grifos nossos). 

 

Ainda sobre o caráter diferenciado do Festival Reis comenta: 

 
[...] o processo de desenvolvimento engendrado pelo Festival não foi 
implementado na comunidade, mas com ela e por ela. Os espetáculos são 
complementados por oficinas, atividades de ecoturismo, encontros entre 
novos talentos e nomes consagrados, programação complementar entre 
cidades vizinhas, ensaios gratuitos, além de outras atividades promotoras 
de um fluxo mais contínuo de turistas para a região, ao longo do ano. Reis 
(2011, p. 35). 

 

As ações sociais promovidas pelo Festival são o que há de mais 

significativo em termos de transformação social na cidade de Guaramiranga, a 

exemplo do projeto de residências musical. Na semana que antecede o evento, 

profissionais reconhecidos no cenário do jazz e blues compartilham com os jovens 

músicos do município e outras localidades do Estado suas experiências como 

artistas, compartilhando ainda lições de técnica musical em oficinas e workshops. 

Assim, ao término do curso esses jovens põem em prática durante o festival as 

lições aprendidas.  Além disso, a Via de Comunicação, produtora cultural 

responsável pela realização do Festival, mantém uma parceria como a Associação 

dos Amigos da Arte de Guaramiranga – AGUA, que garante aos alunos da 

Associação acesso gratuito a toda a programação do evento além da participação 

nas oficinas realizadas pelos profissionais da música. 

A produtora também mantém parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/CE, esse órgão realiza cursos 

profissionalizantes, mediante a articulação do festival e seus apoiadores, dessa 

forma o Festival passa a contar com mão-de-obra especializada na própria cidade, 
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tornando desnecessário levar pessoal de Fortaleza para trabalhar no evento, além 

daqueles diretamente envolvidos da administração do festival.  

 
Desde o início do festival, a integração entre evento e comunidade foi uma 
das principais preocupações das organizadoras. Além das iniciativas ligadas 
a arte, educação e cidadania, do cuidado em garantir à população de 
Guaramiranga o acesso aos espetáculos e do estímulo a práticas 
sustentáveis, a organização manteve como diretriz incluir, tanto quanto 
possível, moradores da cidade na equipe de produção. Dalwton (2012, p. 
186). 

 

Os patrocinadores do Festival são estimulados a desenvolverem 

atividades ações de conscientização ecológica, visto que Guaramiranga está 

inserida em área de proteção ambiental. Ações como divulgação de cuidados ao 

meio ambiente e a distribuição de mudas para plantio são algumas das atividades 

realizadas. Além disso, os visitantes são instigados a conhecer o patrimônio natural 

da serra, as fazendas produtoras de flores e as edificações centenárias que a 

Guaramiranga ainda preserva. Essas atividades contribuem para um maior fluxo de 

turistas ao longo do ano na cidade. 

O Festival completou 13 anos de atividades ininterruptas em 2013, 

acontecendo sempre nos dias do carnaval brasileiro, a cada nova edição atrai um 

público de aproximadamente 12 mil pessoas para a cidade. Desde a primeira (2000) 

à última (2013) edição do evento, a cidade de Guaramiranga experimentou e 

experimenta um conjunto de mudanças estruturais que têm colaborado fortemente 

para o seu desenvolvimento. 
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4 ANÁLISE DO CASO: GUARAMIRANGA CIDADE CRIATIVA 

Esse estudo apontou que a população em uma Cidade Criativa tem papel 

preponderante, a experiência de Guaramiranga tem mostrado bons exemplos da 

parceria entre os moradores e a sua cidade. Exemplo dessa parceria é o recente 

processo de reforma da rua principal da cidade, iniciativa de um morador. 

Empresário e morador da cidade o Sr. Joaquim Caracas convenceu outros 

empresários também residentes ou com propriedade na cidade a unirem forças e 

recursos financeiros para revitalizar o centro da cidade que estava um tanto 

deteriorado. E graças a essa parceria, o centro da cidade foi reformado. Esse fato 

corrobora com a definição de Cidade Criativa adotada nesse trabalho: “Uma Cidade 

Criativa é capaz de atrair empreendedores, investidores e um perfil de turista que 

respeita e aprecia a cultura local, entendendo a cidade como sua anfitriã”. Reis 

(2008, p136). 

Sobre esse aspecto é importante destacar também a ação da empresa 

Handara. Essa empresa mantém os canteiros dos jardins centrais da cidade. Isso, 

além de contribuir para a beleza visual da cidade, também gera renda para os 

cultivadores de plantas e flores e prestadores de serviços de jardinagem do local. 

Ademais, o excedente de flores cultivadas na propriedade da empresa pode ser 

apropriado por seus cultivadores que as revendem em sua maioria a turistas que 

visitam a cidade, gerando assim um incremento extra na renda das famílias 

produtoras. 

Além disso, a atividade de cultivo de flores sempre esteve ligada à 

imagem da cidade, como nos relata o presidente da Cooperflor (Cooperativa de 

Flores de Guaramiranga). Segundo relata, a ideia de criar a cooperativa surgiu 

quando ele e um grupo de amigos ligados ao trabalho na construção civil se viram 

prestes a perderem seus empregos devido ao desaquecimento da atividade na 

cidade. Esses profissionais viram que o engajamento na atividade de jardinagem 

(criação, produção e manutenção) seria também uma forma de evitar o êxodo para a 

cidade grande. Hoje, a cooperativa agrega cerca de treze famílias e atende a região 

do Maciço de Baturité e parte de Fortaleza, tendo até recebido demanda de São 

Paulo. Entretanto, devido à pequena estrutura da cooperativa e considerando o alto 

custo de transporte, o pedido teve de ser recusado. 
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Ademais, a cooperativa passa por um momento de expansão dos 

negócios, a ideia é criar um restaurante no estilo “café” na cidade de Guaramiranga, 

em espaço contíguo ao da venda de plantas e flores. Esse novo negócio nasce com 

o intuito de agregar as mulheres dos produtores, já que a atividade de produção de 

flores e a assessoria de serviços de jardinagem são exercidas quase que 

exclusivamente pelos homens. 

Esses exemplos reforçam as características de uma cidade criativa 

presentes em Guaramiranga: a cidade, em sua teia urbana, encontra a saída para 

seu atraso econômico e atrai turistas e investidores que respeitam as suas tradições, 

criando assim uma identidade rica e forte, que é a base da economia local, além 

disso, corroboram com a ideia de que Guaramiranga oferece um terreno fértil para o 

empreendedorismo tanto dos moradores da cidade quanto de investidores 

interessados em “apostar” em novas oportunidades empresarias na cidade. 

A respeito do cenário que o Festival de Jazz e Blues encontrou no ano 

2000, o panorama atual da cidade é contrastante. Se na primeira edição do evento 

seus organizadores tiveram que contratar serviço de alimentação em Fortaleza, hoje 

o setor de restaurantes é exemplo do processo de desenvolvimento engendrado na 

cidade. “A cidade encontrou na gastronomia um gancho para o turismo, com 

restaurantes de diversas especialidades e o histórico de alguns festivais 

gastronômicos.” Dalwton (2012, p.183). É possível encontrar em Guaramiranga 

restaurantes especializados em culinária alemã, francesa, italiana, portuguesa, além 

da culinária brasileira.  

Segundo levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/CE27, em 2012 praticamente 55% dos 

estabelecimentos pesquisados eram do seguimento de restaurantes (40%) e bares 

(15%). Ademais, como pode ser verificado no gráfico 1, a cidade apresenta uma 

variedade significativa de empreendimentos empresariais.  

 

 

 

 

 

27 Pesquisa realizada pelo SEBRAE/CE em 2012 durante a realização do Festival. A amostra é 
composta por 62 estabelecimentos comerciais. 
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Gráfico 1 – Empresas por setor de atuação (2012) 

 
Fonte: SEBRAE/CE. Elaboração própria. Adaptado do Relatório de pesquisa 2012. 
 
 

O setor de hospedagem também evoluiu ao longo das 13 edições do 

Festival, por exemplo, o número de leitos para hospedagem que eram 552 em 2000 

saltou para 839 em 2004 e 1300 em 2013, esses leitos estão distribuídos entre 

hotéis e pousadas, segundo nos relata Ricardo Ruiz Galvan 28, Secretário de Cultura 

da Cidade. Além desses estabelecimentos que funcionam o ano todo, durante a 

realização dos eventos culturais, a cidade apresenta outras alternativas a seus 

visitantes. Por exemplo, é comum os visitantes hospedarem-se em campi e nas 

chamadas pousadas familiares; essas alternativas são demandadas principalmente 

por estudantes, devido o fato de apresentarem preços inferiores aos vigentes na 

hospedagem tradicional. Os estudantes, por sinal, são os frequentadores mais 

assíduos e regulares das atividades culturais da cidade. Ainda conforme Ricardo 

Ruiz Galvan esse grupo social e outros turistas visitam a cidade principalmente para 

curtirem e “respirarem” o clima aconchegante do local. 

Outra variável importante para entendermos o processo de 

desenvolvimento que Guaramiranga vivencia corresponde ao tempo de atividade 

das empresas lá estabelecidas. O Festival por si só pode não justificar a atração 

28 GALVAN, R. R. Entrevista concedida ao autor na sede da Secretaria de Cultura de Guaramiranga, 
em Guaramiranga em entrevista concedida ao autor deste trabalho, em 11 de outubro de 2013. 
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desses investidores para aquela cidade, todavia esse trabalho defende que o evento 

é um dos elementos catalisadores do processo. 

Conforme o gráfico 2 mostra, a expressiva maioria das empresas (86%) 

atua em Guaramiranga entre 1 a 12 anos, aproximadamente 68% atuam há pelo 

menos 6 anos, metade do tempo de existência do Festival, e 18% atuam entre 10 a 

12 anos, praticamente o tempo de existência do Festival. Esse fato pode sugerir o 

papel importante desempenhado pelo evento, no entanto a metodologia empregada 

nesse estudo não possibilita afirmar se esse fenômeno se deve sobremaneira ao 

Festival. 

 

Gráfico 2 – Tempo de atividade (2012) 

 
Fonte: SEBRAE/CE. Elaboração própria. Adaptado do Relatório de pesquisa 2012. 

 

Observa-se também que Guaramiranga continua atraindo investimentos, 

uma vez que, a maioria das empresas iniciaram suas atividades recentemente, 19% 

há pelo menos 1 ano e 31% dos estabelecimentos já atuam entre 2 a 3 anos. Esses 

dados sugerem que o Festival contribuiu para a promoção da imagem da cidade, 

fato que estimulou o interesse em sua visitação e assim promoveu o turismo, mesmo 

em outras épocas que não o carnaval e dessa forma colaborou para a expansão da 

economia local. 
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Aos empresários e comerciantes com mais de 13 anos de atividade foi 

questionado se desde a primeira edição do Festival, ano 2000, sua atividade 

empresarial havia expandido ou retraído, 88% dos entrevistados revelaram que sua 

empresa havia crescido enquanto apenas 12% responderam que seu negócio não 

sofreu os impactos comerciais que possam ter sido desencadeados pelo evento. 

Questionados se o Festival de Jazz e Blues teve alguma influência sobre 

a criação ou expansão de suas empresas, 74% responderam sim, e 24% não; esses 

últimos atribuíram outros fatores que não o Festival para a criação ou expansão de 

seus empreendimentos empresariais. Apenas 2% das empresas não souberam 

responder se a origem de seu negócio pode ter tido o Festival como fator de origem. 

Um dado que chama atenção em Guaramiranga é o significante aumento 

da taxa de formalidade entre as empresas, entre os anos de 201129 e 2012, por 

exemplo, 70,7% das empresas da cidade eram informais em 2011, enquanto apenas 

29,3% exerciam formalmente suas atividades. Já em 2012, o percentual de 

empresas sem registro formal cai pela metade, representando 35%, enquanto as 

empresas com registros formais mais do que dobraram sua participação, 65% do 

total dos estabelecimentos entrevistados.  

Esse fato reflete diretamente na arrecadação de impostos pelo poder 

público local e como consequência pode trazer outros benefícios para a cidade, uma 

vez que os recursos arrecadados podem ser investidos em áreas como saúde, 

educação, saneamento básico, etc.  

As evidências indicam que o Festival de Jazz e Blues ajuda a impulsionar 

o dinamismo econômico de Guaramiranga. Resta-nos saber como o morador é 

impactado pelas atividades ligadas direta e indiretamente ao evento. As informações 

que seguem são baseados em dados do SEBRAE/CE, pesquisa realizada em 

201230, durante a realização da 13ª edição do Festival de Jazz e Blues. 

De modo geral, constata-se que o morador do município conhece o 

evento (92%) e que visitam a cidade durante a realização do Festival (56%). Dos 

que visitam a cidade no período, 48% participaram de todas as suas edições.  

29 Em 2011 a pesquisado SEBRAE/CE foi feita com 58 entrevistas (empresários ou os responsáveis 
pelo estabelecimento).  
30 Os resultados foram obtidos de uma amostra compostas por 284 domicílios (moradores de 
Guaramiranga) demonstrou-se estatisticamente significativa, validando assim a pesquisa. 
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Dos entrevistados, 5% relataram que deixam suas casas durante o 

Festival. Desse percentual, 20% declararam que as emprestam aos turistas; 10% 

alugam suas residências e 70% apresentaram outros motivos para se ausentarem. 

Dos entrevistados, 68% nunca participaram de nenhuma programação do 

Festival, destes apenas 7% relataram que a falta de recursos para pagar os 

ingressos era o principal motivo. 60% não tinham interesse de participar: ou não 

gostavam da música (18%) ou se sentiam pouco à vontade no ambiente do evento 

(8%) e ainda 24% relataram que estavam trabalhando durante o evento. Apenas 1% 

relatou não saber da programação. Esses dados podem indicar que o morador em 

geral não gosta do estilo de música que o Festival apresenta e estão mais 

habituados ao carnaval tradicional, além disso, deve ser considerado que parte 

significativa trabalha durante a realização do evento, 24% dos entrevistados. 

Dado que chama a atenção é que do percentual de 25% dos 

entrevistados que já participaram do Festival 81% gostavam da música. Essa 

parcela da amostra participa/participou principalmente das atividades gratuitas 

ofertadas pela organização do evento, tais com: shows nas escadarias da igreja 

central da cidade, shows gratuitos na “cidade do jazz”, programação na praça da 

cidade. Apenas 5% dos que participaram do Festival se dispuseram a frequentar os 

shows pagos. O fato de a maioria dos entrevistados participarem das apresentações 

gratuitas reflete o caráter social que o Festival assume bem como o compromisso de 

formação de plateia desempenhado pelo projeto. Demonstra também que o morador 

da cidade está conectado com o clima musical e cultural que o Festival pode 

despertar. 

Questionados se o Festival já os havia beneficiado diretamente, 33% dos 

entrevistados respondera que sim. O gráfico 3 resume os efeitos econômicos diretos 

do Festival sobre essas famílias. Como pode ser observado, 44% dos entrevistados 

afirmaram que ele ou algum familiar foi diretamente beneficiado com o Festival: 

prestação de serviços durante o evento e trabalho temporário na produção do 

evento (22%), cada. Um dado importante diz respeito ao fato de que 14% dos 

entrevistados relataram que eles ou os familiares abriram o próprio negócio ou 

expandiram os já existentes, tendo o Festival como fator principal. Esse fato é muito 

importante, visto que cria condições para os moradores terem sua própria fonte de 

geração de renda, à medida que a economia local fica mais aquecida. Além disso, 
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9% responderam que aproveitam o evento para vender plantas, demais itens de 

jardinagem e o artesanato produzidos localmente.  

 

Gráfico 3 – Benefícios econômicos gerados com o Festival para as famílias de 
Guaramiranga 

 
Fonte: SEBRAE/CE. Elaboração própria. Adaptado do Relatório de pesquisa 2012. 

 

Chama atenção também o fato de 18% dos entrevistados possuírem 

familiares ou eles próprios estarem empregados formalmente no setor de turismo da 

região, ou seja, esta relação de formalidade indica um tipo de emprego mais 

duradouro, consequentemente uma renda mais permanente gerada no município.  

Vale acrescentar que no ano de 2010, do total da população com 18 anos 

ou mais, 61,42% estavam empregados, desses 32,45% exerciam formalmente seus 

empregos. O setor de serviços era responsável por 50,77%. 

Sobre o total de empregos gerados pelo efeito Festival de Jazz e Blues, 

durante a sua realização, os empresários e comerciantes locais informaram que 

87% da mão-de-obra adicional, ou seja, aquela necessária para suprir as 

necessidades do estabelecimento durante o Festival é contratada no próprio 

município, fato que contribui para o aquecimento da economia local. Quarenta e um 

por cento das empresas sediadas em Guaramiranga contratavam em média 1 a 2 

trabalhadores. Mas uma parcela significativa do empresariado local contratava entre 

3 a 6 trabalhadores (30%), cada, durante o evento. 
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Dados sobre a evolução do Produto Interno Bruto – PIB do município 

demonstram que houve uma evolução considerável desse indicador. O PIB teve um 

crescimento médio anual de 7% no período de 2000 a 2010. Se considerarmos todo 

o período o crescimento foi superior a 140%. Além disso, o incremento médio anual 

do PIB per capita foi de 11%, evoluindo de R$ 2.225,00, no ano 2000, para 

aproximadamente R$ 7.241,00 em 2010. 

Todavia, mesmo que importante na análise da qualidade de vida da 

população, o PIB per capita nada diz sobre o nível de concentração de renda. 

Exemplo disso, é que no município de Guaramiranga, a participação dos 20% mais 

pobres da população na renda passou de 6,4%, em 1991, para 4,8%, em 2010, 

demonstrando que houve um aumento no nível de desigualdade. Além disso, em 

2010, a participação dos 20% mais ricos era de 52,2%, ante 50,75% em 1991, ou 

seja, essa classe de renda era 11 vezes superior à dos 20% mais pobres, conforme 

aponta Relatório do Portal dos Objetivos do Milênio.31 Ainda assim, Guaramiranga 

está em um nível intermediário no quesito concentração de renda, seu índice de 

Gini32 é de 0,470, em 2010, enquanto o do Ceará como um todo correspondia a 

0,5397 em 2011. 

 

Tabela 1 – Evolução do PIB de Guaramiranga (1999-2010) 

Ano de 
referência 

Produto 
Interno Bruto 

a preços 
correntes 

 (R$ 1.000) 

População¹ 

Produto 
Interno 

Bruto per 
capita 

(R$ 1,000) 

Taxa de 
variação 
PIB (%) 

Taxa de 
variação 
PIB Per 

capita (%) 

1999 12.442,194 5.695 2.184,75   
2000 12.466,184 5.741 2.225,34. 0,19% 0,07% 
2001 12.767,443 5.788 1.947,27 2,42% -12,50% 
2002 13.365,943 5.835 2.370,64 4,69% 21,74% 
2003 16.782,801 5.844 2.871,80 25,56% 21,14% 
2004 15.919,095 5.930 2.684,50 -5,15% -6,52% 
2005 18.529,484 5.978 3.099,61 16,40% 38,03% 

Fonte: IBGE; Elaboração própria. 
¹Valores estimados pelo IBGE, exceto 2000 e 2010 

31 Para mais informações acessar o link: <http://www.portalodm.com.br/relatorios/8-todo-mundo-
trabalhando-pelo-desenvolvimento/ce/guaramiranga> 
32 O índice de Gini expressa o nível de concentração de renda de uma população. Esse indicador 
varia de 0-1, onde zero representa o nível máximo de igualdade e 1 representa o nível extremo de 
desigualdade. 
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Continuação da Tabela 1 – Evolução do PIB de Guaramiranga (1999-2010) 

Ano de 
referência 

Produto 
Interno Bruto 

a preços 
correntes 

 (R$ 1.000) 

População¹ 

Produto 
Interno 

Bruto per 
capita 

(R$ 1,000) 

Taxa de 
variação 
PIB (%) 

Taxa de 
variação 
PIB Per 

capita (%) 

2006 22.325,554 6.025 3.705,48 20,49% 36,73% 
2007 21.820,968 4.307 5.066,40 -2,26% 11,45% 
2008 23.888,087 4.227 5.646,25 9,47% 0,09% 
2009 25.971,493 4.070 6.345,40 8,72% 12,38% 
2010 30.162,263 4.165 7.241,84 16,14% 14,13% 

Fonte: IBGE; Elaboração própria. 
¹Valores estimados pelo IBGE, exceto 2000 e 2010 

 

Efeitos como geração de renda e atração de negócios ficam evidenciados 

pelos dados acima, mas a conjuntura socioeconômica medida, por exemplo, com 

indicadores de educação, renda, esperança de vida tem de ter a merecida atenção 

na análise. Vejamos alguns dos indicadores de qualidade de vida dos moradores da 

cidade de Guaramiranga. 

Ao analisarmos a evolução histórica do Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH33 é possível observar uma significativa melhora desse indicador e 

seus componentes, conforme Tabela 2. Tal fato corrobora com a ideia defendida por 

este trabalho de que a economia criativa de Guaramiranga tem contribuído para o 

desenvolvimento sustentável da cidade.  

No período de 2000 a 2010, a taxa de crescimento do IDHM foi de 

aproximadamente 27,4%, passando de 0,500 no primeiro período para 0,637 no 

segundo o que coloca Guaramiranga em uma faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Observa-se também que o incremento na renda per 

capita média foi de aproximadamente 73,93%, passando de R$ 165,00 no ano 2000 

para R$ 287,00 em 2010. No período de 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,245), seguida por Renda 

e por Longevidade. 

Em Guaramiranga, a esperança de vida ao nascer aumentou quase 2 

anos no período analisado; de 67,23 no ano 2000 para 69,14 em 2010. Esse 

fenômeno, entre outros motivos, está relacionado ao aumento de qualidade de vida 

33 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o progresso de uma nação a partir de três 
dimensões: renda, saúde e educação. 
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dos moradores do município, possibilitada pela melhoria da cobertura de serviços de 

saúde, educação e o aumento da renda local. 

 

Tabela 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – 
Guaramiranga CE 
IDHM e componentes 2000 2010 
IDHM Educação 0,365 0,610 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 23,97 45,34 
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 86,67 98,44 
% de 11 a 13 anos frequentado os anos finais do ensino 
fundamental 

59,33 95,57 

% 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 24,84 52,91 
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 9,42 36,37 

IDHM longevidade 0,704 0,736 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,23 69,14 

IDHM Renda 0,487 0,576 
Renda per capita (em R$) 165,53 287,35 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP. Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) – Perfil do 
município de Guaramiranga 

 

Os indicadores de vulnerabilidade social34 do município são bastante 

favoráveis também. Por exemplo, no ano 2000, 19,79% das crianças e jovens entre 

10 e 14 anos exerciam alguma atividade laboral, enquanto em 2010, esse indicador 

caiu para 1,82%. Ademais, o percentual de famílias com crianças extremamente 

pobres caiu de 40,57% (2000) para 14,28 em 2010. Esses dados podem indicar que 

o dinamismo da economia local, além da melhoria no acesso à educação, 

possibilitou (1) que o trabalho juvenil fosse menos importante para a renda familiar, 

(2) garantiu novas fontes de renda para as famílias da região. 

Outro fato importante que tem contribuído para a melhoria da qualidade 

de vida da população diz respeito ao fato de a condição de moradia das famílias ter 

melhorado nos últimos anos. Por exemplo, o percentual de pessoas em domicílios 

com abastecimento de água e esgoto sanitário inadequados caiu de 17,64% (2000) 

para 6,78% em 2010. Setenta e oito por centos das moradias do município em 2010 

contavam com serviço de água encanada e praticamente todas (99,13%) tinham 

energia elétrica. Porém, apenas a população urbana contava com coleta de lixo 

(97,93), ficando a população rural desprovida desse serviço. 

34 Esses indicadores aferem situações de risco social tais como analfabetismo, crianças e 
adolescentes fora da escola, maternidade precoce e crianças em famílias que vivem abaixo da linha 
de pobreza. 
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De forma geral no ranking de Desenvolvimento Humano Municipal 

Guaramiranga ocupa a 38ª posição em relação aos 184 outros municípios de Ceará, 

sendo que 37 (20,11%) municípios estão em situação melhor e 146 (79,35%) 

municípios estão em situação pior ou igual. 

Interessa agora saber como os moradores de Guaramiranga percebem o 

Festival de Jazz e Blues, essa variável se justifica pelo fato de que assim poder-se-á 

ter subsídios para entender a relação do Festival com a cidade e seus moradores. 

Ademais, a partir dos resultados de percepção do morador poder-se-á criar 

mecanismos que possibilitam maior integração das atividades desencadeadas pelo 

evento de forma a integrar os habitantes do município. 

Questionados se o Festival era importante para a cidade 87% da amostra 

pesquisada respondeu que sim e apenas 8% respondeu que não. Sobre a afirmativa 

de que a cidade mudou após o Festival, 59% respondeu que a cidade passou por 

mudanças significativas, 17% disse que não e 18% respondeu que o Festival 

contribui em parte para as transformações observadas em Guaramiranga. Quanto à 

questão de o Festival já fazer parte da vida da cidade, a expressiva maioria (91%) 

respondeu positivamente, configurando-se como uma iniciativa consolidada na 

região e reconhecidamente importante, segundo a opinião dos moradores.  

Percebe-se que no geral o morador de Guaramiranga vê positivamente as 

atividades do Festival de Jazz e Blues, indicando que o evento é importante para a 

economia da cidade e que possibilitou transformações na tessitura socioeconômica 

da região, ademais reconhecem que o Festival já se integrou à identidade da cidade. 

Além de ser elemento catalisador do processo de transformação da realidade do 

município, ao incluir em seu processo de criação e execução a participação da 

comunidade, o Festival colaborou para o maior dinamismo da cadeia produtiva do 

turismo daquela região, uma vez que outras atividades ligadas, ou não, ao evento 

promoveram o fluxo mais intenso de turistas, a exemplo das atividades de 

ecoturismo. Isso fica comprovado pela taxa de ocupação das pousadas e hotéis da 

cidade. Em períodos normais a ocupação dos leitos gira, principalmente, em torno 

de 50 a 60%, totalizando um percentual de 29% das respostas para esse intervalo 

percentual. Entre os entrevistados, 14% responderam, ainda, que normalmente 

ocupa-se entre 25 e 49% da estrutura, e outros 14% responderam que a ocupação é 

de 71 a 80%, conforme Relatório SEBRAE/CE 2012. 
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Essa iniciativa empreendedora é importante para o dinamismo da 

economia local e reforça o papel que as atividades ligadas à Economia Criativa têm 

como dinamizadoras de um processo de desenvolvimento em pequenos municípios, 

como é o caso de Guaramiranga. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho tem defendido que o Festival de Jazz e Blues exerce papel 

catalisador de uma série de mudanças estruturais que vêm acontecendo em 

Guaramiranga nos últimos tempos. O Festival deve ser entendido então como um 

elemento desse processo, não como o responsável único. Pois como bem lembra 

Maria Amélia Mamede, Guaramiranga oferecia o cenário ideal para o sucesso do 

projeto, logo o Festival existe em função da cidade, e não o contrário. A cidade tem 

vida própria, como definido por Landry “a cidade é como um organismo vivo”. 

Guaramiranga apostou na Economia Criativa para diferenciar o seu 

desenvolvimento e os festivais de cultura são a melhor expressão dessa estratégia. 

A realização de tais festivais reforça a imagem ligada às expressões culturais e ao 

desenvolvimento sustentável, elos da Economia Criativa, que o município vem 

adquirindo nos últimos anos e que tem contribuído para a atração de um perfil de 

empreendedor que entende e respeita as vocações da região. Todavia, apesar de 

tratarmos as transformações em Guaramiranga como “política de desenvolvimento”, 

o que constatamos ao longo desse estudo é que o município funciona sem a adoção 

de uma estratégia explícita do poder público municipal. O poder público local 

também não tem acompanhado a velocidade das mudanças no município. 

Sobre esse último aspecto o desenvolvimento do município tem 

apresentado uma variável que merece mais atenção, corresponde à taxa de 

crescimento da população que teve uma queda de 27% em relação ao Censo de 

2000, como mostrado no Censo de 2010 do IBGE. Há indícios de que esse fato 

pode estar ligado a um processo de especulação imobiliária que a cidade enfrenta, 

principalmente na zona rural, e que não tem recebido a devida atenção do poder 

público local. O valor do metro quadrado na cidade somente perde para o localizado 

na Avenida Beira-mar, em Fortaleza, estimado em R$ 10 mil. Em Guaramiranga, o 

metro quadrado varia de R$ 1.500 a R$ 5.000.35 Esse não é um fenômeno 

desejável, pois tal processo tem “expulsado” do habitat natural parcela da população 

menos favorecida economicamente, esse fato pode contribuir para a formação de 

bolsões de pobreza em cidades maiores e/ou mesmo na própria região do Maciço 

35 Para mais informações ver link: 
 http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1093032 
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de Baturité. Ademais, esse fenômeno não permite que o morador da 

cidade/município se aproprie dos ganhos de desenvolvimento observados naquela 

região. 

Além disso, o poder público local não tem disciplinado o crescimento 

urbano do seu território, por exemplo, alguns empreendimentos imobiliários no 

município têm ignorado o fato de que a região é uma Área de Proteção Ambiental o 

que tem contribuído para o desmatamento de parte da Mata que cerca a cidade. Há 

ainda a formação de bolsões de pobreza no próprio município, a exemplo de 

comunidades carentes que reclamam da ausência de saneamento básico, coleta de 

lixo regular e irregularidade no abastecimento de água, essas comunidades têm 

estado à margem do processo de desenvolvimento engendrado em Guaramiranga. 

Outra variável que merece mais atenção diz respeito ao nível de 

concentração de renda no município.  Como demonstrado, para o ano de 2010 a 

participação dos 20% mais ricos era 11 vezes superior à dos 20% mais pobres, ou 

seja, os ganhos de desenvolvimento não têm sido apropriados por boa parte da 

população mais carente de Guaramiranga. Esse fato requer uma análise mais 

aprofundada para entender o que pode estar acontecendo naquela região que não 

permite uma distribuição de renda mais equitativa. Há ainda que se considerar até 

que ponto a melhora na renda per capita observada no município se deve a fatores 

endógenos ou a transferências de renda dos governos estadual e federal, a exemplo 

do Programa Bolsa Família que beneficiava aproximadamente 2,958 indivíduos no 

município, ou seja, quase 60% da população local (IPECE, 2013) 36. 

Sobre o papel do poder público local na adoção e planejamento das 

estratégias de desenvolvimento, Guaramiranga apresenta um relativo atraso.  Por 

exemplo, não há um calendário fixo dos eventos culturais, com exceção do Festival 

de Teatro Nordestino e do Festival de Jazz e Blues, o que tende a intensificar os 

efeitos da sazonalidade no município de forma que o comércio da cidade funciona 

principalmente nos finais de semana, nas férias e feriados. Também não há uma 

política de promoção da “marca” Guaramiranga, nem de seus produtos, a exemplo 

das flores, do café ecológico, das hortaliças orgânicas, das trilhas de ecoturismo, 

das belezas naturais da Serra, do artesanato local, etc. A promoção do município é 

feita quase que espontaneamente e quando da realização dos eventos culturais. Se 

36 Para mais informações acessar o seguinte link. <http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/enfoque-
economico/EnfoqueEconomicoN86_01_11_2013.pdf>. Acesso em: 18 de dezembro de 2013. 
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adotasse uma estratégia de desenvolvimento mais pragmática talvez os ganhos de 

desenvolvimento de Guaramiranga fossem mais intensos, visto que suas 

potencialidades econômicas não são ao todo exploradas. 

A despeito dos problemas mencionados acima, o processo de 

desenvolvimento experimentado por Guaramiranga demonstra algumas lições que 

podem indicar possíveis estratégias para outros municípios: (1) os municípios 

podem ter outras alternativas de desenvolvimento que não o modelo tradicional 

baseado na atração de planta industrial e/ou grandes empreendimentos; (2) ativos 

como patrimônio cultural e patrimônio natural associados ao turismo tem potencial 

dinamizador da economia local; (3) associar a imagem do local à 

produtos/serviços/negócios tem efeito desencadeador de oportunidades 

econômicas; (4) empreendimentos econômicos ligados à Economia Criativa são 

alternativas viáveis e desencadeadoras de ganhos de desenvolvimento.  
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