
ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 18 – jun. 2016 – Pág. 1 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ECONOMIA CRIATIVA NO 
MERCADO DE MODA CEARENSE 
 
RESUMO 

Este estudo tem por objetivo investigar como a moda cearense se alinha aos princípios 
norteadores da economia criativa – diversidade cultural brasileira, sustentabilidade, 
inovação e inclusão social – utilizando marcas autorais como sujeitos da pesquisa. Nesta 
pesquisa qualitativa foram utilizados como instrumentos de coleta de dados questionário e 
entrevista semiestruturada, submetidos respectivamente à análise exploratória de dados e 
análise de conteúdo. Verificou-se que a diversidade cultural é amplamente valorizada e 
aplicada nas marcas estudadas. Entre as referências brasileiras, se destacaram 
artesanato, alegria, sensualidade e cores. Observou-se alto nível de entendimento da 
temática sustentabilidade por parte dos entrevistados, que relataram ações relativas às 
dimensões ambiental, social e econômica. Os resultados indicaram que as marcas dão 
maior importância à melhoria do processo produtivo, e maioria das ações relativas a isso 
focam-se no reaproveitamento de resíduos sólidos. Constatou-se ainda que, na moda 
autoral cearense, a inovação é o princípio mais valorizado. Inovações incrementais são 
realizadas principalmente através da aplicação de novas formas de modelagem, uso de 
novos materiais e na melhoria do processo produtivo. Percebeu-se o pioneirismo em 
diversos processos de trabalho por parte de alguns dos designers cearenses, os 
colocando em posição de destaque nacional e internacional por sua visão estratégica e 
quebra de paradigmas. Em relação à inclusão social, verificou-se que há preocupação 
quanto à inclusão produtiva da população, no entanto, não há preocupação por parte de 
todas as marcas no direito de acesso aos bens criativos diferentes parcelas da sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Ministério da Cultura, através da Secretaria da Economia Criativa, definiu 

que a Economia Criativa Brasileira somente seria desenvolvida de modo consistente e 

adequado à realidade nacional se incorporasse na sua conceituação a compreensão da 

importância da diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator 

de desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da 

cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como base de 

uma economia cooperativa e solidária (MINC, 2011). Assim sendo, a Secretaria da 

Economia Criativa (SEC) traçou os fundamentos da economia criativa no Brasil 

delineando os seguintes princípios norteadores: diversidade cultural brasileira, 

sustentabilidade, inovação e inclusão social. 

A moda se destaca dentre os setores da Economia Criativa não apenas por 

sua capacidade de geração de emprego e renda, mas também pela interação com 

diferentes segmentos industriais de bens de consumo (FUNDAP, 2011). 

A moda cearense, utilizando o artesanato local como fonte de inspiração, 

como a renda e o bordado, têm sido alavancada, inclusive alcançando patamares 

internacionais (DIÁRIO, 2012).Para que o segmento de moda cearense tenha destaque 

dentro do planejamento estratégico da Secretaria da Economia Criativa (SEC), é de suma 

importância que o mesmo esteja alinhado aos princípios norteadores e balizadores das 

políticas públicas de cultura a serem elaboradas e implementadas. 

Sendo a moda autoral parcela da subcadeia produtiva da moda 

estreitamente relacionada à indústria e economia criativa; tendo em vista a notória 

visibilidade do Ceará e seus estilistas; e, sendo o Dragão Fashion Brasil o maior evento 

nacional de moda autoral do país, optou-se utilizar como objeto deste estudo marcas de 

criação autoral estabelecidas no Estado. 

Para os estudos organizacionais, este estudo contribui por meio da 

ampliação dos conhecimentos acerca da economia criativa, conceito recente e ainda não 

aprofundado pela academia. Durante a pesquisa, não foi encontrado nenhum estudo 

focado nos princípios norteadores estabelecidos pela SEC/MIC, apresentando-se o tema 

como emergente no ramo de conhecimento social aplicado. 

Diante do exposto, este estudo pretende responder o seguinte 

questionamento: como a moda cearense se alinha aos princípios norteadores da 

economia criativa? 
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Na busca de respostas para o problema central da pesquisa, o objetivo geral 

é investigar o alinhamento da moda cearense aos princípios norteadores da economia 

criativa. 

Para consecução do objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: 

a. Analisar o alinhamento da moda cearense em relação ao princípio diversidade cultural 

brasileira;  

b. Analisar o alinhamento da moda cearense em relação ao princípio sustentabilidade;  

c. Analisar o alinhamento da moda cearense em relação ao princípio inovação;  

d. Analisar o alinhamento da moda cearense em relação ao princípio inclusão social. 

 

Foram elaborados os seguintes pressupostos relacionados a cada um dos 

objetivos específicos da pesquisa: 

a. A moda cearense reflete a diversidade das expressões culturais nacionais; 

b. A moda cearense promove sustentabilidade social, cultural, ambiental e econômica; 

c. A moda cearense possui a inovação como fator de desenvolvimento; 

d. A moda cearense promove a inclusão produtiva da população e o direito de acesso a 

bens e serviços criativos a todas as parcelas da sociedade. 

  

O estudo possui natureza qualitativa, caráter exploratório e analítico, com 

abordagem interpretativista, através de coleta de dados primários. Os sujeitos da 

pesquisa são representantes de marcas de criação autoral cearenses. Como instrumento 

de coleta dos dados foram utilizados os instrumentos questionário e entrevista 

semiestruturada. Os dados coletados foram submetidos, respectivamente à análise 

exploratória de dados e análise de conteúdo. 

O artigo está estruturado em cinco tópicos, incluindo esta introdução.  

A seguir, apresenta-se a revisão da literatura, tratando da conceituação dos princípios 

norteadores da economia criativa e moda autoral cearense. Na metodologia, são 

apresentados o enquadramento metodológico e os procedimentos para coleta e análise 

dos dados. Em seguida, são apresentados os resultados da pesquisa. No último tópico, 

apresentam-se as considerações finais do estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Princípios norteadores da economia criativa 
 

Pode-se dizer que economia criativa é o ciclo que engloba a criação, 

produção e distribuição de produtos e serviços que usam a criatividade, o ativo intelectual 

e o conhecimento como principais recursos produtivos. São atividades econômicas que 

partem da combinação de criatividade com técnicas e/ou tecnologias, agregando valor ao 

ativo intelectual. É, ao mesmo tempo, ativo cultural e produto ou serviço comercializável e 

incorpora elementos tangíveis e intangíveis dotados de valor simbólico (FUNDAP, 2011). 

O Ministério da Cultura, através da Secretaria da Economia Criativa, definiu 

que a Economia Criativa Brasileira somente seria desenvolvida de modo consistente e 

adequado à realidade nacional se incorporasse na sua conceituação a compreensão da 

importância da diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator 

de desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da 

cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como base de 

uma economia cooperativa e solidária (MINC, 2011). Assim sendo, a Secretaria da 

Economia Criativa traçou os fundamentos da economia criativa no Brasil, delineando os 

seguintes princípios norteadores: diversidade cultural brasileira, sustentabilidade, 

inovação e inclusão social. 

O princípio norteador diversidade cultural brasileira é constituído numa 

dinâmica de valorização, proteção e promoção da diversidade das expressões culturais 

como forma de garantir a sua originalidade, a sua força e seu potencial de crescimento 

(MINC, 2011). 

De acordo com a Unesco (2002), a diversidade cultural amplia as 

possibilidades de escolha que se oferecem a todos. É uma das fontes do 

desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas 

também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual 

satisfatória. 

A grande vocação do Brasil e o meio pelo qual ele se tornaria viável é a 

cultura. Portanto, o desafio é valorizar o país segundo este referencial. É preciso atenção 

sobre as imagens construídas sobre a representação do nacional e em que medida elas 

se transformam no contexto do mundo contemporâneo (ORTIZ, 1999; BRANT, 2005; 

MICHETTI, 2012; CARVALHO, 2013). 

No que tange o princípio norteador sustentabilidade, indo além das 

concepções econométricas e quantitativas, promover o desenvolvimento do país envolve  
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mais que gerar ganhos econômicos elevados. O desenvolvimento atual deve buscar 

impactar positivamente as condições de vida da humanidade. Como princípio, ele pode 

ser construído de modo a garantir uma sustentabilidade social, cultural, ambiental e 

econômica em condições semelhantes de escolha para as gerações futuras (MINC, 

2011). 

No que tange o aspecto voltado à gestão micro empresarial, a introdução da 

sustentabilidade na estratégia e nos modelos de negócios das empresas passou a ser 

uma exigência, e que as mesmas vêm procurando adequar suas tecnologias, produtos, 

serviços e práticas de modo a adequar-se a essa realidade, também inserindo 

economicamente comunidades tradicionais (BURITY, 2006; SANTOS, 2012). 

Makower(2009) corrobora tal afirmação ao citar que as empresas, de todos 

os portes e setores, estão cada vez mais conscientes da necessidade de guiar suas 

ações e atitudes na direção da sustentabilidade. Os desafios sociais e ambientas que 

surgem e se ampliam a cada dia têm-se apresentado como oportunidade para as 

empresas criarem valor em seus negócios e melhorarem sua eficiência e imagem. 

As micro e pequenas empresas vêm se posicionando em função da 

sustentabilidade, tendo em vista a crescimento da presença desse valor no mercado.  

O dia a dia dos negócios contempla diversas práticas sustentáveis. Em pesquisa 

realizada, o Sebrae conseguiu atestar que o entendimento de sustentabilidade pelos 

empresários está associada tanto às questões ambientais, quanto sociais e econômicas, 

e não apenas a uma ou duas dessas questões (SEBRAE, 2012). 

O princípio norteador referente à inovação está essencialmente imbricado  

ao conceito de economia criativa, exigindo conhecimento, identificação de oportunidades, 

empreendedorismo, olhar crítico, pensamento estratégico e identificação de soluções 

aplicáveis e viáveis. Tais habilidades colaboram tanto para a inovação incremental, 

relativa ao aperfeiçoamento de produtos ou serviços já existentes no mercado, quanto 

para a inovação radical, que busca o desenvolvimento de algo totalmente novo. No 

campo das artes, a inovação pressupõe ainda a ruptura com as leis de mercado e o 

status quo (MINC, 2011). 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico apresenta o 

conceito de inovação como a implementação de um produto (bem ou serviço), novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2005). 
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Cada vez mais, a associação entre inovação e desenvolvimento econômico 

e social tem sido reconhecida, trazendo à tona o tema na agenda de políticas públicas no 

Brasil (CAVALCANTE, 2013). Porém, apesar dos avanços apresentados, em comparação 

com indicadores de inovação de outros países, o Brasil ainda se encontra numa posição 

desfavorável. Para competir no mercado global, o Brasil deve fortificar-se em relação à 

temática. Sobretudo as pequenas e médias empresas precisam se preparar melhor para 

compreender o mercado em que atuam, a dinâmica da concorrência, a forças dos novos 

produtos e a necessidade de se investir em produtos de maior valor agregado 

(VASCONCELOS, 2008). 

Em relação ao princípio norteador inclusão social, entre as formas de 

incentivos governamentais no Brasil, a SEC vem buscando efetividade de políticas que 

criem ambientes favoráveis ao desenvolvimento da economia criativa e que promovam a 

inclusão produtiva da população, priorizando aqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, por meio da qualificação profissional e da geração de 

oportunidades de trabalho e renda. Também emerge como premissa, o acesso a bens e 

serviços criativos por esta parcela da população, dando à mesma direito de escolha e 

direito de acesso aos mesmos (MINC, 2011). 

Sen (2010) afirma que entre as premissas do desenvolvimento, encontra-se 

a liberdade de participar da vida social, política e econômica da comunidade. A inclusão 

social, em suas diversas vertentes, é uma prerrogativa essencial nessa perspectiva. Cabe 

considerar, nessa perspectiva, não apenas a geração de crescimento e a equidade 

econômica, mas também as críticas que pessoas podem fazer sobre diferentes estilos de 

vida e valores associados à cultura de mercados (SEN, 2010). 

A inclusão produtiva permite ao indivíduo o acesso ao trabalho e, com isso, 

a garantia dos recursos necessários à sobrevivência do indivíduo e sua família. Porém 

não se pode afirmar que apenas pelo ingresso no mercado de trabalho assalariado que os 

indivíduos que se encontram em fragilidade social serão incluídos produtivamente. Há de 

se pensar no perfil desse público que, em geral, são pessoas com baixa escolaridade, 

poucas habilidades profissionais consolidadas, que não residem próximo a centros 

dinâmicos e que possuem capacidade praticamente nula de investimento em alguma 

atividade produtiva própria. Logo, para inclusão desse público no mundo do trabalho, 

necessitam-se de ações que criem as possibilidades de uma real inclusão produtiva de 

maneira duradoura e emancipatória (SILVA, 2011). 

Tendo em vista que as definições trazidas pelo plano são abordadas de 

forma simplificada, utilizou-se das descrições básicas apresentadas para, então, buscar 

autores que aprofundam tais conceitos. 
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2.2 Moda autoral cearense 
 
Para discutir o sistema da moda, é preciso ter em mente a distinção 

conceitual entre moda e vestuário. Além de moda ser um fenômeno mais abrangente e 

que incide também, mas não exclusivamente, sobre o vestuário, este se refere a um 

sistema de produção e consumo material, enquanto a moda se refere a um processo de 

produção e consumo de significados simbólicos (HELLMANN, 2009). 

Nos últimos anos, o Brasil passou a ser referência em produção de moda, 

havendo alteração na imagem da indústria e em suas práticas de produção.  A formação 

do discurso de que “a indústria criativa da moda no Brasil produz moda própria, 

contemporânea e sofisticada” produziu efeitos diversos, tais como: o incentivo ao 

desenvolvimento das áreas de estilo, criação e design; aperfeiçoamento na produção de 

malharia no país; investimento na parceria com estilistas; jovens considerando profissões 

de moda como opção de carreira; surgimento de novas profissões (por exemplo: stylists); 

organização dos profissionais de moda em sindicatos e associações; e surgimento de 

imprensa especializada em moda no país (PANSARELLA, 2013). 

A subcadeia produtiva da moda é inter-relacionada a diversas etapas da 

cadeia têxtil. Segundo Rech (2008), cada elo possui especificidades que contribuem para 

o desenvolvimento da fase seguinte. São considerados os seguintes estágios: produção 

da matéria-prima, fiação, tecelagem, beneficiamento/acabamento, confecção e mercado. 

Transversalmente operam, ao mesmo tempo, serviços de suporte e intermediários, como 

os fornecedores de equipamentos, feiras de moda, agências de comunicação, estúdios de 

criação em design de moda e funções corporativas. O presente estudo tem como foco a 

moda autoral, que está envolvida tanto nas etapas de produção quanto varejo de moda. 

De acordo com Medeiros (2013), o discurso sobre a necessidade de um 

produto genuíno, feito por brasileiros e com o perfil de quem mora nesse país tem 

ganhado eco nas plataformas que projetam e discutem a moda nacional. Seixas e Catoira 

(2013) afirmam que o Made in Brazil possui capacidade de articulação no cenário da 

moda nacional e internacional, construindo um design brasileiro não mais apegado ao 

folclore, mas a projetos que envolvem tradição, miscigenação e diferencial tecnológico. 

De acordo com Salomon (2009), o consumidor de moda autoral não se 

anima pelo tom da estação, mas satisfaz-se ao ver e usar um trabalho elaborado através 

de uma pesquisa séria e profunda. A genialidade do povo que produz artesanato é 

reconhecida por quem lança moda, ganhando cada vez mais espaço no desenho de 

estilistas. Esses aliam seu conhecimento à cultura popular resultando numa diversidade 

temática e criativa, enriquecendo produtos de forma estética e conceitual (DIÁRIO, 2014).  
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A inventividade dos traços, a riqueza das cores e a diversidade de “tramas” 

encontradas em diversas localidades do Ceará, tais como renda, bordado, labirinto, 

richelieu, renascença e crochê, revela a diversidade cultural que o Estado possui. Sendo 

associado à moda, o artesanato confere diferencial competitivo até no mercado 

internacional, incrementando uma moda cada vez mais autoral, capaz de desbravar as 

mais distantes trilhas do mundo (DIÁRIO, 2014). 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se uma pesquisa de natureza 

qualitativa. A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado 

que os indivíduos atribuem a um problema social ou humano (CRESWELL, 2010).Foi 

utilizada uma abordagem interpretativista, pois, de acordo com Holstein e Gubrium 

(2005),o interpretativismo reúne procedimentos e condições para que a realidade seja 

apreendida da forma como ela é transmitida na vida cotidiana, assim como pelos 

significados a ela atribuídos. A pesquisa foi classificada como exploratória e analítica. 

Exploratória por buscar embasar conhecimentos pouco estudados, desenvolvendo 

conceitos e teorias. Analítica por buscar ponderar por que e como os fatos estão 

acontecendo (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Como método de coleta de dados foram utilizados questionário e entrevista 

semiestruturada. Foram realizados questionários e entrevistas aplicados com 

representante das marcas que aceitaram sua participação na pesquisa. 

As questões dos instrumentos de coleta de dados foram elaboradas a partir 

da literatura levantada. Nas questões formuladas, apresentam-se afirmações utilizando 

escala de classificação tipo Likert, onde atribuem-se valores numéricos de acordo com o 

nível de concordância do respondente. Os respondentes indicaram, de 0 a 4, o nível de 

importância da característica e/ou indicador apresentado em relação as crenças e práticas 

da marca e o nível de concordância com afirmações relativas à ações relativas aos 

princípios norteadores da economia criativa. 

Tendo em vista o caráter exploratório da pesquisa, optou-se pela seleção da 

amostra por acessibilidade, utilizando-se a indicação de outros respondentes para a 

participação na pesquisa. Dessa forma, a pesquisa contou com dez respondentes para o 

questionário, sendo que sete deles se dispuseram para participar das entrevistas 

semiestruturadas. 
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Em busca de elucidar os objetivos geral e específicos da pesquisa, os dados 

recolhidos através dos questionários foram submetidos à análise exploratória de dados 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). Os dados coletados através das entrevistas passaram por 

análise de conteúdo utilizando as informações coletadas através da transcrição das 

mesmas (CHIZZOTTI, 2011). 

Prefere-se a utilização do termo análise exploratória de dados a estatística 

descritiva, pois ele implica que esse grupo de técnicas é útil não apenas no que diz 

respeito à descrição de dados, mas também para resumir e apresentar os dados em 

tabelas, quadros e outras formas diagramáticas, o que permite que padrões e relações 

não aparentes nos dados sejam discernidos. As técnicas de análise exploratória de dados 

utilizadas foram apresentação de frequências e medição de localização (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). 

Os dados do questionário foram enumerados e tabulados em software de 

planilha para melhor organização das informações. Em seguida, foram calculadas as 

médias (M) e desvio-padrão (sd) de cada item do questionário, mediante técnicas de 

estatística descritiva, em escala do tipo Likert, originadas pela pontuação de 0 a 4 

assinalada por cada respondente, indicando o grau de concordância de cada afirmativa, 

da importância do uso dos princípios norteadores da economia criativa na moda autoral 

cearense (questões 1 a 4) e aplicação dos princípios na marca (questões 5 a 20). 

As médias dos dados tratados do questionário foram relacionadas em escala 

decrescente, a fim de indicar a ocorrência das assertivas nas marcas de moda autoral 

cearenses. 

Para realização da análise das entrevistas, utilizou-se o software de análise 

de dados qualitativos Nvivo. As entrevistas foram separadas por participantes e, 

posteriormente, subdivididas em nós e conjuntos relativos aos quatro princípios 

analisados, facilitando o tratamento dos dados, assim como a categorização de vocábulos 

e consulta de frequência de palavras citadas durante as entrevistas, dados esses 

segregados por conjuntos temáticos. 

A fala dos entrevistados foi dividida em quatro categorias de análise, 

referentes a cada um dos princípios norteadores da economia criativa, ou seja, 

diversidade cultural brasileira, sustentabilidade, inovação e inclusão social. Em busca de 

facilitar a análise dos dados coletados, as entrevistas foram ainda subdividas ainda em 

sete nós. Dois nós relativos inclusos no conjunto diversidade cultural brasileira: “moda 

conceitual x moda autoral” e “diversidade cultural brasileira”, um nó relativo à 

sustentabilidade, um nó relativo à inovação e três nós inclusos no conjunto inclusão 

social: “cadeia produtiva”, “qualificação” e “acesso”. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Moda conceitual x Moda comercial 
  

Conforme mencionado no referencial teórico, o ciclo da economia criativa 

engloba a criação, produção e distribuição de bens que usam a criatividade, o ativo 

intelectual e o conhecimento como principais recursos produtivos (FUNDAP, 2011). A 

utilização da criatividade e do “fazer o que gosta” foi citada por vários dos entrevistados. 

Para E-01, quando você se desprende da tentativa de agradar aos outros, de tentar 

pensar em ser comercial, é quando a criatividade mais se liberta. 

Os entrevistados deixam claro que a plataforma conceitual da moda como 

valor agregado, além de gerar oportunidades comerciais, proporciona alta visibilidade 

para a marca. E-01 relata que, entre todas as coleções de sua carreira, a coleção Noir, a 

qual ele considerou a mais conceitual, foi a que ganhou mais notoriedade. A coleção foi 

convidada a ser apresentada no evento Atelier Criativo Brasil, com ensaio fotográfico, 

exposição, calendário, aparição em revistas, garantindo, assim, uma publicidade gratuita 

para a marca. 

Umas das coleções conceituais de E-03, apesar de apresentar menor 

sucesso relativo às vendas, ganhou destaque nacional e internacional, devido ao uso da 

criatividade aliada à utilização de elementos brasileiros. O designer afirma: 

 

De todas as coleções que eu fiz, essa de palha com prata, que é uma coisa bem 

nossa, foi muito pouco vendida comparada às outras coleções. Em compensação, 

essa foi a coleção escolhida para representar o Brasil entre os doze designers 

brasileiros escolhidos, em 2005, para representar o ano do Brasil na França.  

Ela também foi escolhida pras duas bienais brasileiras de design que já houveram. 

(E-03) 

 

Apesar da criação do produto conceitual gerar maior encanto e sensação de 

realização, também é importante para os estilistas, tanto para garantir vendas e retorno 

financeiro da marca, quanto para cativar o cliente, o apelo comercial de seus produtos. Os 

estilistas afirmam que tiveram que adaptar seus produtos para tal.  

Apesar das adaptações da moda autoral para o mercado, percebe-se que o 

cliente cearense ainda possui bastante resistência à moda autoral.Percebeu-se, durante 

as entrevistas realizadas, uma peculiaridade quando ao consumo da moda autoral 

cearense. Quanto mais criativa é a uma peça, sendo utilizados pelos respondentes os 

termos “diferente”, “conceitual” e “autoral”, menor é a absorção das mesmas no mercado 
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local. Dessa forma, a maior parcela de consumidores da moda autoral cearense 

concentra-se no centro-sul do país. 

Marcelo Lima (E-04), que possui marca especializada em espartilhos, afirma 

que, a diferença no consumo de suas peças entre o mercado local e nacional é que os 

consumidores cearenses compram a peça para usar por baixo da roupa, como lingerie. O 

corset usado por fora, por estilo, é bastante vendido para as clientes do Sul e Sudeste, e 

quase nenhuma dessas peças é vendida no mercado local. 

Infere-se que, apesar da valorização da criatividade por parte dos estilistas e 

designers cearenses, o mercado ainda não se encontra preparado para o consumo de 

produtos diferenciados e com maior valor criativo agregado. 

 

4.2 Diversidade cultural brasileira 
  

Os entrevistados afirmaram que, para eles, a diversidade é constituída pela 

mistura dos povos, raças e regionalismos existentes no país. É a construção de uma 

identidade própria misturando todas as referências que fazem o “jeito brasileiro”. 

Na fala dos entrevistados foi exposto ainda que a diversidade cultural 

brasileira também é composta por influências internacionais, dada a idade de nosso país 

e a forma com que o mesmo foi constituído. Logo, a identidade brasileira possui 

elementos que poderão ser encontrados em diversas partes do mundo, porém o artista 

nacional consegue expressar a “brasilidade” por características imateriais próprias do 

povo brasileiro, como alegria e sensualidade. 

Tal afirmação corrobora com a afirmação de Ortiz (1999), de que a 

diversidade cultural deve ser visualizada por uma lente cosmopolita e que somente a 

visão universalista pode valorizar o que se denomina diferença, exigindo relativizar a 

maneira como se costuma pensar a cultura nacional. Michetti (2012) também apoia tal 

fala ao declarar que a “moda brasileira” não é brasileira e que nela há muito de global. Ela 

só pode ser considerada brasileira, tendo em mente que os fenômenos de cunho 

aparentemente nacional são perpassados por dinâmicas globais. 

A Tabela 1 mostra quais fatores são mais utilizados pelos estilistas autorais 

cearenses na composição de suas coleções. Percebe-se que todos os itens relativos à 

diversidade cultural são aplicados pelas marcas, tendo em vista médias superiores a 3 em 

todas as afirmativas apresentadas, o que indica grande concordância. A afirmação com 

maior média (M = 3,70), e também com maior convergência entre os respondentes (sd = 

0,48) foi que a marca possui influências típicas do Brasil. 
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Percebe-se ainda que, a utilização da diversidade cultural como forma de 

manifestação cultural possuiu maior importância para os respondentes que a utilização da 

mesma como diferencial competitivo comercial, corroborando com o apresentado nas 

entrevistas na subseção 4.1. O diferencial competitivo no entanto, possuiu a menor 

convergência (sd = 1,32), demonstrando que, na prática, algumas marcas preferem focar 

nas peças comerciais, de forma a agradar os clientes. 

 

Tabela 1- Aplicação da diversidade cultural brasileira na moda autoral cearense. 

  Média SD 

Possui influências típicas do Brasil 3,70 0,48 

Ela valoriza, protege e promove a diversidade das 
expressões culturais brasileiras 

3,50 0,71 

A diversidade cultural é utilizada como forma de 
manifestação cultural 

3,40 0,97 

A diversidade cultural é utilizada como diferencial competitivo 
comercial 

3,20 1,32 

Possui influências internacionais 3,10 1,29 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

A Tabela 2 apresenta, de acordo com as respostas dos questionários 

aplicados aos representantes de marcas autorais cearenses, em ordem decrescente, os 

valores e símbolos mais importantes para representar a identidade cultural brasileira em 

produtos de moda. Apresentou-se como mais importante o símbolo Artesanato (M = 3,90), 

com a maior convergência entre os respondentes (sd = 0,32). Em seguida, encontram-se 

os valores Alegria (M = 3,80), Espontaneidade (M = 3,70), Criatividade (M = 3,70) e 

Sensualidade (M = 3,50). Os valores com menor destaque foram Praia (M = 2,80) e Jeans 

(M = 1,30). 

A importância do artesanato na moda autoral cearense foi citada em todas 

as entrevistas. Foi perceptível a valorização que o designer autoral cearense dá tanto às 

matérias-primas disponíveis e típicas do Ceará, quanto à utilização da mão de obra, 

principalmente de rendeiras e bordadeiras. 

E-03 utiliza ainda o artesanato como forma de inovação. O designer 

demonstra seu orgulho em utilizar materiais locais ao falar de uma coleção elaborada com 

materiais não convencionais para a ourivesaria. “Teve uma coleção em que eu usei palha 

de buriti com prata. Eu nunca tinha visto essa combinação. E isso é por conta da minha 

influência aqui do Ceará” (E-03). 
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Tabela 2 - Importância do uso da diversidade cultural brasileira na moda autoral cearense. 

Símbolo / Valor Média SD 

Artesanato 3,90 0,32 

Alegria 3,80 0,63 

Espontaneidade 3,70 0,67 

Criatividade 3,70 0,67 

Sensualidade 3,50 0,85 

Natureza 3,20 1,03 

Ecologia 3,20 0,79 

Luxo tropical 3,20 0,92 

Simplicidade cotidiana 3,00 0,94 

Praia 2,80 1,48 

Jeans 1,30 1,16 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

  

Outro valor citado em todas as entrevistas como parte da identidade cultural 

brasileira foi a alegria. Esse construto foi citado principalmente como forma de 

diferenciação do brasileiro se comparado aos nativos de outros países. E-09 expõe a 

proposta de sua marca, um conceito chamado beachcouture, que são eventos com 

características mais formais que acontecem à beira de praias, lagoas ou piscinas. Ele 

apresenta a alegria como fator de diferenciação de sua marca. 

 

A nossa moda praia não é aquela moda praia comum pra ir tomar banho. É uma 

moda praia balneário, que a gente chama beachcouture. Na Europa, esse 

beachcouture é uma coisa mais fechada, uma coisa mais séria. A gente dá essa 

alegria do brasileiro colocando essas estampas bem coloridas e alegres. A gente 

procura dar uma clareada e uma animada. O cearense, o nordestino, é um povo 

alegre, um povo festeiro, um povo que gosta de aparecer. Então é importante 

demonstrar essa alegria em nossas estampas. (E-09) 

 

O símbolo sensualidade foi citado em algumas entrevistas como 

característica da identidade nacional. Percebeu-se, no entanto, um maior cuidado na 

apresentação desse item por parte dos criadores autorais, de forma a evitar a 

vulgaridade, que acaba sendo relacionada a esse valor. Como citado anteriormente, o 

cearense preocupa-se demasiadamente com o julgamento do outro acerca de suas 

vestimentas. Logo, a sensualidade deve ser trabalhada cuidadosamente para não afetar 

negativamente o cliente. 
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Os elementos apresentados se alinham aos elementos e símbolos da moda 

brasileira apresentados por Michetti (2012). No entanto, um elemento citado nas 

entrevistas que chamou a atenção, porém, não listando entre os itens do questionário 

foram as cores como item da identidade cultural brasileira. Indiretamente, tal símbolo 

permeia os valores, criatividade, espontaneidade, luxo tropical e alegria. 

O único item que não foi citado nas entrevistas, de forma direta ou indireta 

foi o jeans, confirmando sua posição como elemento que representa a identidade cultural 

brasileira menos valorizado entre as opções apresentadas na Tabela 2. 

 

4.3 Sustentabilidade 
 

Sustentabilidade é o princípio que busca garantir suporte social, cultural, 

ambiental e econômico de maneira contínua, em condições semelhantes de escolha para 

as gerações futuras (MINC, 2011). 

Percebeu-se elevado nível de entendimento relativo ao conceito do 

sustentabilidade por parte dos entrevistados, agregando aspectos relativos não somente à 

preservação ambiental, mas também à equidade social e eficiência econômica. E-09 

afirma que a sustentabilidade, para ele, “envolve o uso consciente das matérias-primas, 

dos materiais, dos recursos e dos produtos, incluindo não só material, como mão de obra, 

não gerando danos na comunidade ou na natureza, fazendo que esse conjunto, circule 

harmonicamente”. 

A fala apresentada reforça o resultado de pesquisa realizada pelo SEBRAE, 

onde foi atestado que o entendimento de sustentabilidade pelos empresários está 

associada tanto às questões ambientais, quanto sociais e econômicas, e não apenas a 

uma ou duas dessas questões (SEBRAE, 2012). 

A Tabela 3 mostra quais fatores são mais importantes para o uso efetivo da 

sustentabilidade no mercado de moda autoral cearense. Percebe-se que a melhoria no 

processo de produção é o indicador mais importante relativo à temática, sendo atribuída 

importância máxima (M = 4,00) por todos os respondentes da pesquisa. Os outros itens 

relativos à sustentabilidade obtiveram médias e desvio-padrão muito aproximados, porém 

com maior importância ao consumo consciente (M = 3,70; sd = 0,67) e geração de 

receitas (M = 3,70; sd = 0,67). Percebeu-se, porém, que o consumo consciente dos 

produtos não foi foco dos designers durante as entrevistas. 

Percebe-se um equilíbrio entre a importância dos aspectos ambiental, social 

e econômico, dadas as médias semelhantes. Porém, as afirmações relativas à variável 

social receberam relativamente menor importância. 
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Tabela 3 - Importância do uso da sustentabilidade na moda autoral cearense. 

Indicador Média SD 

Melhoria do processo de produção 4,00 0,00 

Consumo consciente 3,70 0,67 

Geração de receitas 3,70 0,67 

Minimização de impactos sobre o meio ambiente 3,60 0,70 

Educação e treinamento 3,60 0,70 

Equilíbrio entre receita e despesas 3,60 0,70 

Descarte correto dos produtos e embalagens 3,50 0,71 

Geração de oportunidades de crescimento pessoal e 
profissional para a comunidade envolvida 

3,50 0,85 

Efeito do negócio nas comunidades locais 3,40 0,70 

Capacitação de agentes da comunidade 3,40 0,84 

Foco na ecoeficiência 3,30 0,95 

Máxima valorização dos recursos energéticos renováveis 3,1 0,99 

Transferência de tecnologia 2,9 1,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A principal fala dos entrevistados acerca da sustentabilidade, no segmento 

de moda, se dá na perspectiva do reaproveitamento de resíduos sólidos. Tal 

reaproveitamento reflete tanto de forma mais evidente nos aspectos ambientais, e se 

encaixam com o indicador melhoria do processo de produção. Foi percebida na fala dos 

respondentes ainda, como o reaproveitamento influi nas variáveis social e econômica da 

sustentabilidade. 

Nesse âmbito, a valorização da sustentabilidade corrobora com Makower 

(2009) ao afirmar que as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de 

guiar suas ações e atitudes na direção da sustentabilidade.  

E-09 afirma que sua marca tem o mínimo de desperdício possível e que 

sempre reaproveitam os materiais, elaborando peças confeccionadas com retalhos, 

utilizando a técnica de patchworking. Além disso, o estilista afirma que ensina às 

comunidades de artesãs, tanto a melhor forma de trabalhar a modelagem, quanto a 

consciência de que não se pode desperdiçar nada, que tudo pode ser reaproveitado. 

E-01 afirma que até o ano passado, a ideia de sustentabilidade na moda 

ainda era vaga pra ele. O projeto Atelier Criativo Brasil o fez abrir os olhos para isso. O 

estilista comenta que possuía bastantes sobras acumuladas que eram armazenadas e 

nunca mais olhadas. Ele afirma: 
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“Eu nem tinha noção do que eu tinha guardado. Quando fui organizar meu 

estoque, vi uma infinidade de coisas que eu poderia usar. A sustentabilidade entrou na 

hora certa. Eu digo que 80% do tecido usado para a última coleção foi de aproveitamento 

(E-01).” 

Santos (2012) reforça a afirmação de E-01, ao tratar da inserção da 

sustentabilidade na estratégia e nos modelos de negócios das empresas, informando que 

ela passou a ser uma exigência, e que as mesmas vêm procurando adequar suas 

tecnologias, produtos, serviços e práticas de modo a adequar-se a essa realidade. 

E-05 comenta como o reaproveitamento pode ainda influenciar na 

sustentabilidade econômica da marca. Ele afirma que trabalha com material sintético, 

utilizando resíduos plásticos, tais como garrafas pet, para composição de fios de poliéster. 

Outros tecidos também são reaproveitados para a criação de estampas. O designer 

comenta: “sempre pensamos em peças que possam utilizar retalhos para a confecção. 

Sempre que podemos reutilizamos até mesmo para aumentar a lucratividade.” 

É importante salientar ainda o uso da sustentabilidade como valor agregado 

às marcas. Atualmente, é comum encontrar-se marcas que apresentam a 

sustentabilidade como diferencial de mercado. E-10 afirma que todo o processo produtivo 

de uma coleção pode ser sustentável.  A designer afirma que “pode-se aplicar a 

sustentabilidade quando foi plantado o algodão, quando foi feita a fiação, a produção, 

quando o produto foi embalado, quando foi pra loja, e quando, ele vai ser retornado pra 

outra pessoa, ou pra mesma loja, ou pra algum lixo reciclado” (E-10). 

 

4.4 Inovação 
 

O conceito de inovação pode ser trabalhado em duas perspectivas: o 

aperfeiçoamento de produtos ou serviços já existentes no mercado; e o desenvolvimento 

de algo totalmente novo. Para isso, necessita-se conhecimento, habilidade para identificar 

oportunidades e assumir riscos, olhar crítico, pensamento estratégico e identificação de 

soluções (MINC, 2011). 

Tais critérios apresentados pela Secretaria de Economia Criativa foram 

utilizados como norteadores dos questionamentos cujos resultados são apresentados na 

Tabela 4. De forma bastante perceptível, a inovação é o mais importante princípio 

norteador da economia criativa na visão dos respondentes da pesquisa. Três dos itens 

relacionados: identificar oportunidades, assumir riscos e identificar soluções aplicáveis e 

viáveis obtiveram a maior média possível (M = 4,00) na pesquisa. Os demais itens 

possuem média igual ou superior a 3,70, o que significa que a inovação é fator muito 

importante para a criação autoral. 
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A busca de novas oportunidades e soluções, assumindo os riscos inerentes, 

é percebida na fala dos entrevistados. E-09 afirma que não é possível fazer a mesma 

coisa todos os anos. Por mais que se trabalhe com materiais semelhantes, tais como 

renda de bilro e crochê, todos os anos o designer busca novas formas de modelar e 

confeccionar seus produtos utilizando esses materiais. Percebe-se o seu foco na 

inovação incremental quando ele afirma ainda que, inovação no segmento de moda é 

conseguir aliar uma modelagem bacana e diferente fazendo com que a peça, ainda que 

pequena gere desejo no consumidor. 

  

Tabela 4 - Importância do uso da inovação na moda autoral cearense. 

Indicador Média SD 

Identificar oportunidades 4,00 0,00 

Assumir riscos 4,00 0,00 

Identificar soluções aplicáveis e viáveis 4,00 0,00 

Conhecer o negócio 3,90 0,32 

Ter pensamento estratégico 3,90 0,32 

Possuir olhar crítico 3,80 0,42 

Romper as leis do mercado e o status quo 3,70 0,48 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Para os designers pesquisados, a inovação incremental na moda autoral 

cearense se trata também de combinar diferentes materiais, elaborar diferentes 

modelagens e desenvolver novos métodos de produção. Esse último se alinha à melhoria 

do processo produtivo, item com maior importância no princípio sustentabilidade. 

A implementação de melhorias nos produtos e processos de criação citados 

nas entrevistas confirmam o resultado apresentado na Tabela 5, que trata da aplicação da 

inovação na moda autoral cearense. Esse tipo de inovação é aplicado nas marcas de 

todos os  participantes da pesquisa, tendo em vista que a afirmativa atingiu média máxima 

por todos os respondentes. 

A Tabela 5 e a fala dos entrevistados reforçam o resultado do último período 

de avaliação da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) em relação ao tipo de 

inovação, que apresentou por parte das empresas estudadas predominância da inclusão 

de novos ou aprimorados métodos de produção (IBGE, 2013). 

Inovação nos métodos de relacionamento com compradores, fornecedores e 

parceiros e novos métodos de marketing também são inovações aplicadas por algumas 

marcas, segundo o questionário, porém, as mesmas não foram aprofundadas durante as 

entrevistas. O alto desvio-padrão nesses itens indica que nem todas as marcas realizam 

tal ação de forma efetiva. 
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 Tabela 5 - Aplicação da inovação na moda autoral cearense. 

  Média SD 

Costuma implementar melhorias produto ou no processo de 
criação/produção 

4,00 0,00 

Cria produtos totalmente novos no mercado 3,60 0,52 

Costuma implementar novos métodos de marketing e gestão 3,50 0,74 

Costuma implementar novos métodos de relacionamento com os 
compradores, fornecedores e parceiros 

3,50 0,85 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

O segundo item relativo à inovação mais aplicado na moda autoral cearense é 

a criação de produtos totalmente novos no mercado (M = 3,60). Entre os entrevistados, o 

designer que mais se destacou pelo uso da inovação radical em sua marca foi Claudio 

Quinderé (E-03). Ele afirma que, ao desenhar uma coleção, procura fazer o mais diferente 

possível. Utiliza diversas ferramentas de pesquisa, tais como internet, livros de artes, livros 

de joias, em busca de não elaborar nada parecido com o que já foi feito. Caso uma de suas 

ideias se assemelhe a algo que já foi feito, ela é descartada e o designer começa a pensar 

em um novo tema. No que diz respeito ao rompimento das leis de mercado e status quo,  

E-03 salienta a importância dessa quebra de paradigmas em seu processo criativo.  

 

4.5 Inclusão social 
 
O princípio da inclusão social promove a inserção produtiva da população, 

priorizando aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, por meio de 

geração de emprego e renda. Promove ainda o direito de acesso e de escolha à bens e 

serviços criativos por esta parcela da população (MINC, 2011). 

A Tabela 6 demonstra a importância do uso das variáveis de inclusão social 

no mercado de moda autoral cearense. Os resultados indicam que a qualificação 

profissional (M = 3,70) e a geração de oportunidades de trabalho e renda (M = 3,70) foram 

considerados itens mais importantes para proporcionar a inclusão social. 

 
Tabela 6 - Importância do uso da inclusão social na moda autoral cearense. 

Indicador Média SD 

Qualificação profissional 3,70 0,48 
Geração de oportunidades de trabalho e renda 3,70 0,48 
Acesso a recursos produtivos pela população de maior 
vulnerabilidade social 

3,60 1,07 

Acesso a serviços sociais de qualidade pela população de 
maior vulnerabilidade social 

3,50 1,18 

Inclusão da população no processo produtivo 3,20 1,14 
Participação social e de capital social pela população de 
maior vulnerabilidade social 

3,20 1,40 

Direito de acesso aos produtos por todas as parcelas da 
população 

2,90 1,37 

Fonte: Dados da pesquisa.   
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Ainda que considerado importante, com média superior a 3,00, a participação 

da população de maior vulnerabilidade na empresa obteve menor média (M = 3,20) e maior 

desvio-padrão (sd = 1,40), apontando que tal prática não é prioritária para algumas das 

marcas estudadas. 

Verifica-se ainda que os respondentes foram indiferentes quanto ao acesso 

aos produtos por todas as parcelas da população (M = 2,90). O alto desvio-padrão  

(sd = 1,37) indica que algumas das marcas possuem tal preocupação, porém outras 

preferem trabalhar o conceito de exclusividade em suas marcas, restringindo o acesso à 

parcelas específicas da população. Isso também é verificado no discurso dos 

entrevistados, que será apresentado na subseção 4.6.2. 

No discurso dos entrevistados, fica evidente a importância da qualificação 

profissional. Percebe-se que há inclusão de classes sociais mais baixas no processo. Não 

fica claro em todos os discursos, porém, se tal inclusão se deve ao desejo próprio das 

marcas de agregar comunidades de vulnerabilidade social ou por conta do trabalho 

(costura, bordado, artesanato) ser comumente realizado por membros de classes mais 

baixas da população. 

A importância da qualificação como fator de maior média acerca da inclusão 

social, apoia Silva (2011), ao citar que há de se pensar no perfil desse público que, em 

geral, é de baixa escolaridade e poucas habilidades profissionais. O autor afirma que são 

necessárias ações que criem possibilidades de uma real inclusão produtiva de maneira 

duradoura e emancipatória. 

Apenas a fala de E-04 demonstra claramente o interesse na inclusão de 

pessoas em situação vulnerável.Ele afirma que sua mão de obra, em geral, é de pessoas 

que vem de classes mais baixas. O estilista tem a preocupação em ensinar, buscando em 

retorno o interesse e dedicação em relação ao trabalho manual. 

Ainda no que tange à inclusão de grupos vulneráveis socialmente, os 

entrevistados comentam importância da continuidade dos serviços prestados por uma 

mesma comunidade. E-09 aponta sua preocupação com a comunidade envolvida em seu 

processo produtivo, oferecendo, inclusive, a possibilidade de outros trabalhos para que as 

mesmas não fiquem sem emprego: 

Temos a comunidade de Nova Russas, que trabalha conosco desde 2008 e elas 

conseguem fazer um bom trabalho. E do trabalho pra gente, já conseguimos para 

elas outros trabalhos, em outros lugares, tanto do Ceará quanto do Brasil. Então 

vai gerando renda pra esse povo. A mesma coisa com as meninas do Iguape, as 

do Mundaú, as da Prainha. (E-09) 
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A inclusão produtiva da população no mercado de moda por E-09 corrobora 

com Burity(2006), pois o mesmo foca no manejo apropriado e desenvolvimento de 

tecnologias que fornecem bases promissoras para assegurar a inclusão econômica de 

comunidades tradicionais. 

No entanto, conforme visualiza-se na Tabela 6, as marcas não possuem 

elevada preocupação quanto ao acesso aos produtos por todas as parcelas da população 

(M = 2,90). A falta de preocupação com o acesso aos produtos diverge do que apresenta 

Sen (2010), que considera não apenas a geração de crescimento e equidade econômica 

como forma de liberdade e inclusão social, mas também a possibilidade de diferentes 

estilos de vida e valores associados à cultura de mercados (SEN, 2010). 

Algumas das marcas pesquisadas, na verdade, preocupam-se em segregar 

seu mercado consumidor, utilizando o preço como diferencial com o intuito de agregar o 

valor exclusividade à sua marca. O estilista afirma que “prefere trabalhar com uma 

clientela que entende mais o que está consumindo. O corset é uma peça que não é 

exclusiva do público A ou B+, mas, certamente, é a partir do público B quem consome 

este produto” (E-04). 

 

5. CONCLUSÕES 

Este estudo propôs investigar como a moda cearense se alinha aos 

princípios norteadores da economia criativa, traçados pela Secretaria de Economia 

Criativa utilizando marcas autorais como sujeitos da pesquisa. 

O primeiro objetivo específico da pesquisa buscou analisar o alinhamento da 

moda cearense em relação ao princípio diversidade cultural brasileira. Verificou-se que a 

diversidade cultural é amplamente valorizada e aplicada nas coleções das marcas 

estudadas. Percebeu-se maior importância no uso da identidade cultural brasileira como 

forma de manifestação cultural do que como diferencial competitivo comercial. A variável 

com maior média relativa ao uso da diversidade cultural, foi a aplicação de referências 

típicas do Brasil, destacando-se os símbolos artesanato, alegria, sensualidade e cores.  

A partir desse objetivo, se confirma o primeiro pressuposto da pesquisa, afirmando que a 

moda cearense reflete a diversidade das expressões culturais nacionais, garantindo sua 

originalidade. 

O segundo objetivo específico da pesquisa analisou o alinhamento da moda 

cearense em relação ao princípio sustentabilidade. Foi verificado alto nível de 

entendimento da temática por parte dos entrevistados, que relataram ações relativas às 

dimensões ambiental, social e econômica. Os resultados apresentaram que as marcas 



PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ECONOMIA CRIATIVA NO MERCADO DE MODA CEARENSE 
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 18 – jun. 2016 – Pág. 21 

dão maior importância à melhoria do processo produtivo, e maioria das ações relativas a 

isso focam-se no reaproveitamento de resíduos sólidos. O segundo pressuposto da 

pesquisa, que afirmava que a moda cearense promove sustentabilidade social, cultural, 

ambiental e econômica foi então confirmado por meio desse objetivo específico. 

O terceiro objetivo específico da pesquisa tinha o intuito de analisar o 

alinhamento da moda cearense em relação ao princípio inovação. As inovações 

incrementais são realizadas principalmente através da aplicação de novas formas de 

modelagem, uso de novos materiais e na melhoria do processo produtivo, corroborando 

com o princípio norteador sustentabilidade. Percebeu-se o pioneirismo em diversos 

processos de trabalho por parte de alguns dos designers cearenses, os colocando em 

posição de destaque nacional e internacional por sua visão estratégica e quebra de 

paradigmas. Portanto, confirma-se também o terceiro pressuposto da pesquisa em ambas 

afirmações, de que a moda cearense possui a inovação como fator de desenvolvimento, 

seja como resposta às demandas de mercado ou como rompimento às mesmas. 

O quarto objetivo específico buscou analisar o alinhamento da moda 

cearense em relação ao princípio inclusão social. Verificou-se que há preocupação 

quando à inclusão produtiva da população. Os principais indicadores relacionados à isso 

e que também foram citados na entrevista foram a geração de oportunidades de trabalho 

e renda e a qualificação profissional. Constatou-se, no entanto, que não há preocupação 

por parte de todas as marcas no direito de acesso aos bens criativos às diferentes 

parcelas da sociedade, incluindo as de maior vulnerabilidade social. Ainda que a fala de 

alguns dos entrevistados se relacione com a possibilidade de diferentes grupos da 

sociedade poderem comprar seus produtos, foi citada a importância de se possuir o valor 

exclusividade como forma de diferenciação das marcas. 

Tal objetivo faz com que o quarto pressuposto da pesquisa não se confirme 

totalmente. O pressuposto afirmava que a moda cearense promove a inclusão produtiva 

da população e o direito de acesso a bens e serviços criativos a todas as parcelas da 

sociedade. Dessa forma, considera-se verdadeira apenas a primeira parte da sentença. 

Em resposta ao objetivo geral da pesquisa, que foi investigar o alinhamento 

da moda cearense aos princípios norteadores da economia criativa, conclui-se que, de 

forma geral, a moda cearense está alinhada aos princípios norteadores da economia 

criativa. Foram verificadas que ações têm sido desenvolvidas no sentido de inserir a 

diversidade cultural brasileira, sustentabilidade, inovação e inclusão social na prática das 

marcas estudadas, ainda que algumas delas em maior proporção. Todas as marcas, no 
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entanto, deixaram claro a importância de cada um dos princípios como diferencial 

competitivo e também como valores individuais das marcas e estilistas representados. 

Recomenda-se para pesquisas futuras uma análise quantitativa acerca dos 

princípios norteadores da economia criativa na moda cearense. Pode-se ainda estudar 

diferentes segmentos da moda, não se restringindo aos criadores autorais. Recomenda-se 

ainda aprofundar o estudo em relação ao consumo de produtos criativos por 

consumidores cearenses. Por fim, pode-se ainda realizar pesquisa relativa aos princípios 

norteadores da economia criativa em outros segmentos, tais como: arquitetura, teatro, 

cinema e jogos eletrônicos. 
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