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ECONOMIA CRIATIVA E GESTÃO SOLIDÁRIA COMO ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO ALTO EM NATIVIDADE DA SERRA/SP 
 
RESUMO 
O desenvolvimento econômico não se limita ao aumento da capacidade produtiva da 
economia, mas o processo de desenvolvimento econômico envolve variáveis como 
econômico, político, social, cultural, ambiental. Nos pequenos municípios o grande 
desafio é a geração de emprego e renda para alcançar esse desenvolvimento. Essa 
é a realidade do município de Natividade da Serra, sobretudo do Bairro Alto, já no 
limite com a Serra no Mar. A Economia Criativa é conceituada como as atividades 
econômicas em que a criatividade seja a principal fonte de matéria prima, 
transformando idéias em produtos e serviços. No entanto, a criatividade precisar ser 
organizada como atividade econômica e a cooperação entre os produtores pode 
contribuir para o sucesso dos empreendimentos. Assim, esse trabalho teve como 
objetivo estudar as ações que pode ser caracterizada como de economia criativa no 
Bairro Alto e que tenha potencial de ser gerida de forma coletiva, avaliando qual 
estágio dessas ações e o potencial de contribuir para o desenvolvimento local. Este 
trabalho mostra através de uma pesquisa bibliográfica e documental usando como 
fontes principais a matriz para a analise a matriz SWOT e da pesquisa de campo com 
questionário a ser aplicado. Os resultados parciais apontam que são poucas as 
atividades que possam ser caracterizadas como de economia criativa e, 
principalmente, com gestão solidária, no entanto há potencial para o avanço das 
atividades econômicas nessas perspectivas.   
 
Palavras- chaves (três): Economia Criativa, Gestão Solidária, Natividade da Serra/SP 
Bairro Alto. 
 

INTRODUÇÃO 

O conceito de desenvolvimento econômico difere de crescimento econômico, 

não se limita ao aumento da capacidade produtiva da economia mensurado pela 

quantificação do Produto Interno Bruto (PIB) de determinado pais ou região. O 

processo de desenvolvimento envolve outras variáveis que se tornam de vital 

importância, como por exemplo, o desenvolvimento econômico político, social, cultural 

e ambiental (VIEIRA, 2009). 

O  Bairro tem aproximadamente 300 moradores, a cidade mais próxima do 

bairro e Caraguatatuba cidade bem desenvolvida que fica mais de 40 km (IBGE, 

2016). As atividades econômicas principais da localidade e a agricultura de 

subsistência, somadas alguns poucos trabalhadores empregados nos municípios 

vizinhos e aposentados. Índice alto de pessoas que não terminam o ensino 

fundamental e médio e uma das principais dificuldades. Na rede hospitalar que não 

tem médicos nem profissionais qualificados e é uma causa de moradores estão indo 

embora para cidades vizinhas.  



OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi analisar o desenvolvimento econômico do bairro 

alto e suas limitações e através da economia criativa e solidaria pressupor medidas 

de melhoramento para o segmento do desenvolvimento. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, adotara-se a pesquisa exploratória por meio de 

dados obtidos junto a órgão oficiais como Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Prefeitura Municipal de Natividade da 

Serra (PMNS), além da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de 

campo (em andamento) com entrevista aos moradores locais. Após a coleta de dados 

foi feita uma análise SWOT avaliando os pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento difere do crescimento econômico, porque não se limita ao 

aumento da capacidade produtiva da economia, mensurado pela quantificação de 

Produto Interno Bruto (PIB), de determinado país ou região ou até mesmo cidade. 

Portanto que um país pode ser bem desenvolvido e não crescer, porque crescimento 

econômico é o aumento do PIB, ou seja, uma elevação da produção de uma 

determinada região, e o PIB é calculado através da soma de todos produtos e serviços 

finais de uma região para um determinado período. Já o conceito desenvolvimento 

está relacionado a melhoria do bem estar da população medido através de indicadores 

de educação, renda, pobreza e entre outros (VIEIRA, 2009). 

Economia criativa e um sistema contemporâneo que trata dos recursos como 

cultura, tecnológico e matéria prima para desenvolver produção de produtos e 

serviços simbólicos para geração de emprego e renda. A Economia criativa é um 

conceito recente em curso de definição, que tem conquistado um amplo espaço no 

debate sobre o desenvolvimento. Nasce com base na transição da sociedade 

industrial para a ênfase em serviços, e diante de um mundo organizado em redes de 

informação. A globalização das culturas também possibilita novos pontos de vistas e 

processo de interação, novos comportamentos, repensam os paradigmas da 

sustentabilidade; “a Economia Criativa acontece toda vez que o homem gera renda, 



ou fluxo econômico baseando-se em uma produção que valoriza a singularidade, o 

simbólico e aquilo que é intangível: a criatividade”. (FONSECA, 2007, p. 09). 

A Economia Solidária se insere em ativar relações duradoras e com força de 

políticas públicas, evitando a dominância e preferência do Estado sobre a economia 

capitalista, em detrimento de ações paliativas para Economia Solidária e o 

reconhecimento de uma economia mista de mercado, como ilustra o esquema na 

figura 2 (CORAGGIO, 2015).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o FIRJAN órgão o qual mapeia a industria criativa, não ha registro do 

município de Natividade da Serra, porém o município de Natividade da Serra 

apresenta o menor em desenvolvimento medido pelo (IDH) na região, porém por outro 

lado e o terceiro maior município em extensão da região tendo variados atrativos 

culturais na qual não e explorada. O Bairro Alto e um bairro carência de infraestruturas 

e desenvolvimento. Em uma entrevista o prefeito do município diz que podem ser 

feitas mais investimentos e atração no ramo de turismo, que isso poderia ser uma 

forma de mais renda e empregabilidade no local e tem algumas hipóteses que a partir 

de estudos podem ser feitas no bairro para melhoria de empregabilidade e renda, 

formação de cooperativas em ramos de artesanato e também cooperativas de 

agricultura familiar.  
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