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Gestão e Negócios

RESUMO

Sob a perspectiva de um mundo contemporâneo pós-industrial e pós-globalizado, imerso em uma nova ordem onde predominam o 
conhecimento, a informação, o aprendizado e a cooperação, o processo de saturação verificado nos principais setores econômicos nos últimos 
tempos permite que potenciais empreendedores vislumbrem a possibilidade de consolidação de novos modelos de negócios, bem como novas 
indústrias que se adequem a um novo panorama social e econômico. Mais recentemente, a utilização das expressões Indústrias Criativas e 
Economia Criativa tem sido intensificada nos meios intelectuais, no ambiente empresarial, na academia e na mídia, não obstante a incipiente 
bibliografia existente sobre o assunto. A contemporaneidade e relevância da temática alerta que ambos os termos configuram um campo de 
conhecimento ainda em rota ascendente e ritmo contínuo de formatação. Torna-se relevante aprofundar os conceitos do ponto de vista 
econômico e social. Estes conceitos surgem em um conjunto de segmentos dinâmicos, cujo comércio mundial cresce a taxas mais elevadas do que 
o resto da economia, independentemente da forma de mensuração. Então, conceituando o problema, podemos dizer que Empreendedorismo, 
Indústria Criativa e Economia Criativa são, ainda, conceitos em evolução e que ao redor do mundo são apresentadas diferentes definições e 
formas de mensuração e de caracterização. Entretanto, há poucas dúvidas sobre o que está no cerne destes conceitos. As definições para o 
campo do empreendedorismo são muitas e não existe consenso entre os autores e estudiosos do tema. Pessoas que trabalham neste campo 
estão convencidas de que é importante a consolidação de tais conceitos. Assim sendo, o problema estudado está configurado no seguinte 
questionamento: quais os fatores básicos para a construção de definições atuais de Empreendedorismo, Indústria Criativa e Economia Criativa? O 
objetivo geral é conhecer a evolução dos conceitos de Empreendedorismo, Indústria Criativa e Economia Criativa ao longo do tempo. Já os 
objetivos específicos são pesquisar e compreender a evolução dos princípios e fundamentos de Empreendedorismo ao longo do tempo, bem 
como conhecer também a evolução dos princípios e fundamentos tanto da Indústria Criativa quanto da Economia Criativa ao longo do tempo. 
Foram utilizadas tanto a pesquisa exploratória como a pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória proporcionou maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito. O levantamento bibliográfico incluiu, além de obras em geral, entrevistas informais com pessoas 
experientes no tema e estudo de casos concretos. Um fator que justificou este Artigo foi a escassez de trabalhos mais específicos que 
disponibilizem conhecimentos nesta área, favorecendo a sua aplicação nas atividades empreendedoras. Conclui-se, então, que o 
empreendedorismo evoluiu de acordo com as necessidades econômicas de cada época com a qual coexistiu e teve sempre por finalidade o 
suprimento de carências do mercado, tanto na prestação de serviços quanto na concepção de novas ideias e produtos, criando assim uma 
associação com a definição que atualmente norteia, diferencia e destaca o empreendedorismo: a busca constante pela inovação. Esta 
constatação torna cada empreendedor uma espécie de revolucionário em algum nível da sua sociedade ou mesmo da economia mundial 
contemporânea ou atemporal.
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