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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos, um novo campo de estudo, intitulado “Economia Criativa”, vêm ganhando 
força nos estudos acadêmicos. Essa nova área do saber tem como foco as atividades 
baseadas no capital intelectual, que representa oportunidades para os indivíduos, as 
empresas, as regiões e os países fomentarem a geração de riquezas, impulsionar o 
crescimento econômico, gerar novos empregos e proporcionar o desenvolvimento de uma 
determinada região.Deste modo, esse trabalho tem como objetivo geral estudar a economia 
criativa no Vale Histórico Paulista, comparando as casas de artesanatos das cidades de 
Bananal e São José do Barreiro. Para atingir o objetivo proposto, o marco teórico deste estudo 
está relacionado com os trabalhos de Scott (1997) sobre as cidades culturais; Pratt (1997), 
Caves (2001) e Vogel (2001), aprofundando a discussão sobre o sistema de produção das 
indústrias culturais e sua importância na economia; e Florida (2002) sobre a emergência de 
uma classe criativa. Para tanto, o método de pesquisa valeu-se de uma abordagem qualitativa, 
utilizando-se da análise documental e observações feitas nas casas de artesanatos localizadas 
nas cidades de Bananal e São José do Barreiro. A análise ocorreu de modo comparativo entre 
as duas cidades, na busca de similaridades e diferenças que levassem à formação de 
resultados válidos. Como resultado da pesquisa, constatou-se que o artesanato do vale 
histórico paulista é uma das principais fontes de renda da população dessa região e estando 
basicamente atrelado com o turismo cultural. Ao analisar a Casa do Artesão em Bananal, 
percebeu-se uma pequena estrutura de venda que é rústica, na qual não há muita tecnologia e 
profissionalismo por despreparo ou falta de conhecimento técnico da área comercial, ou seja, 
poucas opções de pagamentos para o consumidor, falta de divulgação do trabalho fora da 
cidade e falta de tecnologia para auxiliar o dia a dia, entretanto, há maior variedade de 
produtos para serem comercializados e na qual a venda é dependente da vinda de turistas à 
cidade. Deste modo, pode-se dizer que a falta de preparo, de conhecimento e investimento 
nesse setor em bananal faz com que ela não atinja o máximo de seu potencial de alcance 
comercial que poderia ter.Já, em um segundo momento, na casa de artesanato Terra Linda no 
distrito de Formoso, situado em São José do Barreiro, deparou-se com uma situação diferente, 
na qual a estrutura de venda dessa casa de artesanato vem a ser mais segura (arquivamento 
digital) e tecnológica, obtendo-se uma opção diversificada de pagamentos para o consumidor, 
existindo também uma ampla divulgação comercial do trabalho (visando levar o artesanato 
para ser vendido fora da cidade e também da região, um website contendo todas as 
informações necessárias para o consumidor, venda online existe também o foco de venda em 
feiras locais), apesar de seus produtos serem focados apenas em um tipo de artesanato. Com 
base nessa análise comparativa, concluiu-se que existe realmente um potencial de crescimento 
econômico nas casas de artesanato localizadas em Bananal e São José do Barreiro, todavia, 
ele é pouco explorado pelo setor privado e público e por conta dessa falta de investimento o 
artesanato da região acaba não sendo muito conhecido pelas pessoas, e quem conhece acaba 
se favorecendo da situação em outros mercados. Por fim, a nossa pesquisa pretendeu-se 
evidenciar problemas e propor soluções para auxiliar ambas as partes, do ponto de vista da 
Casa do Artesão de Bananal, podendo melhorar as condições comerciais em geral, a 
divulgação e a modernização do estabelecimento, enquanto na Terra Linda diversificando os 
produtos artesanais, tendo como consequência em ambos os casos a melhoria nas vendas, 
know-how e Market Share, e futuramente exigindo sempre melhorias para atender a demanda. 


