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RESUMO 

Esta pesquisa visa analisar os índices sociais do município de Caraguatatuba/SP e 

fazer uma analise critica do seu crescimento utilizando a matriz de SWOT propondo 

no final da pesquisa alternativas de desenvolvimento econômico a partir de ações de 

economia criativa. 

INTRODUÇÃO 

“O município de Caraguatatuba esta localizado no litoral norte paulista tendo o seu 

território composto por 74,98% de mata atlântica e banhado pelo oceano atlântico, 

constituindo assim uma grande riqueza ecológica em seu território” (Instituto Polis 

2012 p.15). Devido as características da cidade como a natureza e o seu progresso 

econômico vem atraindo a cada ano novos moradores em busca de qualidade de 

vida.              

 O grande desafio da cidade de Caraguatatuba é de se desenvolver garantindo aos 

seus habitantes uma melhor qualidade de vida que alie, preservação ambiental e o 

crescimento econômico. Já o desenvolvimento econômico é o crescimento 

econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por 

alterações fundamentais na estrutura econômica e social. (VIEIRA. 2014, p.14) 

O espaço urbano do município vem sofrendo grandes impactos com o crescimento 

por ser um sistema vivo que esta constantemente em transformação acompanhando 

as transformações sociais, estimulando novas economias como a economia criativa 

que engloba novos setores produtivos baseada na capacidade intelectual do homem 

em geração de renda e de desenvolvimento socioeconômico. A cadeia produtiva da 

economia criativa é formada pelas etapas de criação, produção e distribuição de 

bens e serviços que usam a criatividade e o capital intelectual como insumos no 

processo de produção (REIS, 2011). 

 O desafio para qualquer país não é o de criar um ambiente de 

proteção para um conjunto dado de arte e tradição, mas o de 

construir um ambiente favorável á explosão criativa e á inovação, em 

todas as áreas das artes e das ciências. Nações que falham em 

vencer esse desafio simplesmente se convertem em consumidoras 

de idéias que emanam de sociedades criativamente dinâmica e 

capaz de explorar comercialmente novas formas criativas. 

(VENTURELLI, 2000, p.12 apud, REIS, 2011. p.27). 

Com o desenvolvimento da economia criativa os espaços urbanos passaram a ter 

um papel estratégico como políticas de estímulo e de desenvolvimento. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 



Analisar o potencial da contribuição das ações de economia criativa para o processo 

de desenvolvimento do município de Caraguatatuba-SP 

Objetivos Específicos 

Levantar os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades da economia criativa no 

município de Caraguatatuba a partir da matriz SWOT. 

Apresentar a evolução dos indicadores de desenvolvimento no município. 

Estudar o efeito multiplicador das atividades turísticos no município e a relação com 

as ações de economia criativa. 

METODOLOGIA 

   Pesquisa documental e bibliográfica com análise qualitativa dos indicadores 

secundários feitos a partir da matriz de SWOT. 

     A analise será feita a partir da matriz SWOT, termo que vem do inglês: Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats), sendo conhecido no Brasil também como Análise PFOA (Potencialidades, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), (CLEMENTE, 2014). 

   Oportunidades: são fenômenos ou condições externas, atuais ou potenciais, 

capazes de contribuir, substancialmente e por longo tempo, para o êxito da missão 

e/ou objetivos estratégicos e da organização.  

   Ameaças: são fenômenos ou condições externas, atuais ou potenciais, capazes de 

prejudicar ou dificultar substancialmente e por longo tempo, a missão e/ou objetivos 

estratégicos da organização.  

   Pontos fortes ou forças: são características internas, atuais ou potenciais que 

auxiliam substancialmente e por longo tempo o cumprimento da missão e/ou 

objetivos da organização.  

   Pontos fracos ou fraquezas: são características ou deficiências internas, atuais ou 

potenciais, que prejudicam ou dificultam, substancialmente, e por longo tempo, o 

cumprimento da missão e/ou objetivos estratégicos e da organização. (SOBRAL, 

2013) 

 

DESENVOLVIMENTO 

   As primeiras etapas deste trabalho consistem no levantamento de dados sobre o 

município através dos censos demográfico do IBGE, dados estatísticos do SEADE e 

da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba-SP. Após esta etapa se inicia o 

levantamento teórico da economia criativa, cidades criativas e o diagnóstico através 



da matriz de SWOT. A última fase se caracteriza, pela síntese do processo de 

trabalho e a analise conclusiva 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Caraguatatuba esta estrategicamente posicionada no centro do litoral norte paulista, 

e como política de desenvolvimento da região o município passa a receber grandes 

obras de impacto regional como no setor de logística, segurança, saúde, energético 

e de empresas privadas que se instalam na cidade com o objetivo de atingir todo o 

litoral.  

Os investimentos vêm atraindo novos moradores em busca de oportunidade de 

trabalho e bem estar porem o município ainda passa pelo processo de 

amadurecimento de sua economia, sofrendo ainda com a sazonalidade gerada pelo 

verão que atrai milhares de turistas em busca de praias.  

Porém o município apresenta potencialidades no campo da economia criativa com 

grande capacidade de desenvolvimento socioeconômico, nas áreas culturais, 

produção de artesanato e turismo de base comunitárias. Ações essas que podem ao 

mesmo tempo contribuir para o crescimento econômico acompanhado pelo 

desenvolvimento, que é a melhor qualidade de vida.  
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