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Os princípios norteadores da economia criativa tem se tornado um diferencial importante no 

setor de moda, principalmente para os micro e pequenos empreendedores. Com base nessa 

premissa, o Ministério da Cultura (MinC) criou a Secretaria da Economia Criativa (SEC), que 

funcionou somente no período de 2012 até 2016, desenvolvendo um plano voltado para os setores 

criativos, a partir da classificação gerada na Conferência das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento - UNCTAD, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura - UNESCO (PLANO, 2011). O crescimento econômico gerado a partir de negócios que 

utilizam fontes como a cultura e criatividade oferece uma visão diferente para o futuro de setores 

criativos, dentre eles, a Moda e o Design. 

O conceito de economia criativa tem sido uma relevante base para a criação de plataformas 

empresariais, como incubadoras, co-working (compartilhamento de espaço de trabalho, tradução 

nossa), co-sewing (compartilhamento de espaço voltado para o setor de moda, tradução nossa) e 

aceleradoras, que auxiliam negócios em diversos setores a se lançarem e/ou se estabelecerem no 

mercado competitivo. Como o Brasil é considerado um país com potencial relevante na área 

criativa, contudo, de acordo com o MDIC (2007), na maioria dos casos, os micro e pequenos 

empreendedores possuem pouco conhecimento de como desenvolver o seu potencial de inovação 

e o conhecimento e compreensão sobre as plataformas existentes auxiliariam esses a se tornarem 

mais competitivos no mercado. Diante dessa realidade, a pesquisa teve como objetivo geral 

apresentar possibilidades de apoio empresarial para o estabelecimento de micro e pequenos 

negócios no setor de moda. Ainda, objetivou-se descrever sobre a economia criativa e discutir 

sobre as variações de apoios empresariais mais relevantes disponíveis para o auxílio de negócios. 

Por fim, buscou-se entender de que maneira A Oca age como plataforma colaborativa na cidade 

de Florianópolis (SC). 

A pesquisa tem abordagem qualitativa de caráter descritivo uma vez que se organizou os 

fundamentos de economia criativa relacionando-os com as plataformas colaborativas 

empresariais no setor de moda. Como procedimentos técnicos utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

e documental, para fundamentar a reflexão sobre as teorias estudadas e suas relações 

apresentadas em livros, documentos, artigos, periódicos e sites. Além disso, realizou-se um 

estudo de caso da organização A Oca para a demonstração de um modelo acessível e em 

funcionamento existente no estado de Santa Catarina, para assim estudar os subsídios oferecidos 

e os resultados já alcançados. O estudo de caso baseou-se no relato de dados e informações 
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obtidas na visita realizada na A Oca, no mês de março de 2017, e na entrevista não estruturada 

realizada com a finalidade de entender melhor sobre a prática dessa plataforma de negócio.  

A Oca é uma plataforma colaborativa fundada com o objetivo de desenvolver pessoas e 

projeto, oferece às marcas parceiras um espaço físico com sala de reunião, atelier, ambiente de 

trabalho e refeição compartilhados, apoio na gestão da marca, além de palestras e cursos 

específicos para os profissionais envolvidos. Além disso, é fundamentada nos princípios da 

economia criativa e procura ajudar colaborativamente pessoas físicas ou jurídicas a gerarem por 

melhores produtos, por meio da troca de experiências e sabedorias dos integrantes que fazem 

parte da equipe. Diante disso, A Oca espera a inclusão de marcas autorais, artesanais com 

produtos atemporais e sustentáveis, para assim poder crescer financeiramente, mas também 

acarretando em transformações sociais, culturais e ambientais.  

Dessa maneira como resultados da pesquisa reconhece-se que economias com base em 

conteúdos culturais, sociais e criativos possuem potencial de crescimento e desenvolvimento, mas 

necessitam de apoio efetivo e acesso ao conhecimento. Percebe-se, ainda, a importância das 

plataformas colaborativas para a sobrevivência de micro e pequenos empreendimentos que se 

mostram relevantes no mercado e que, dificilmente sobreviveriam de forma independente, sem 

apoio, uma vez que podem gerar riqueza e empregos no país, porém, não seguem os moldes de 

empresas tradicionais. Logo, para e equipe de trabalho o resultado da pesquisa contribuiu para 

um maior conhecimento das organizações existentes que auxiliam micro e pequenos negócios a 

serem mais competitivos. Por fim, nota-se a necessidade de ampliar pesquisas futuras referentes 

ao potencial de crescimento que os diferentes modelos de plataformas colaborativas podem 

oferecer aos negócios do setor de moda.  

 

 

 

 

 

  


