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Resumo 

 

O estudo visa verificar como as atividades da comunicação nas indústrias criativas            
podem contribuir para o processo de inclusão das mulheres, da região das Missões do              
estado do Rio Grande do Sul, no campo das atividades da economia criativa. Além de               
apresentar a pesquisa que foi feita sobre as mulheres criativas no Programa do             
Microempreendedor Individual para mensurar o número de mulheres que estão          
registradas no Portal, por meio das atividades que elas realizam que contribuem para o              
fomento da economia criativa. Com isso, concluímos que a comunicação auxilia no            
fomento, divulgação e consolidação das mulheres criativas e suas produções. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho, inicialmente, apresenta uma breve contextualização sobre as         

mulheres empreendedoras, a indústria criativa e a comunicação. A partir disso,           

busca apontar algumas possíveis parcerias entre profissionais da comunicação e          

estas mulheres para que as atividades delas sejam reconhecidas no meio em que             

vivem e, que, seus trabalhos ultrapassem as barreiras da cidade onde vivem.  
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Na sequência, é exposto uma pesquisa a qual aponta onde as mulheres            

empreendedoras atuam e em qual setor criativo estão inseridas. Apresenta-se,          

também, a perspectiva do empreendedorismo para auxiliar na compreensão da          

importância da atuação destas atoras em diferentes espaços da sociedade. Destaca-se           

ainda o papel da mulheres inseridas no Programa do Microempreendedor Individual           

– MEI, uma política pública voltada para  formalização dos trabalhadores. 

Por fim, são apresentados uma parte dos resultados da pesquisa realizada em            

2016, que teve como base os dados referente a participação das mulheres da Região              

das Missões do Rio Grande do Sul, cadastradas no Programa MEI, mais            

especificamente nas atividades da economia criativa, com ênfase nas atividades do           

campo da comunicação. Apontando com isso, que a presença das mulheres da            

região estudada é expressiva no âmbito dos setores criativos, pois os mesmos            

ampliam as possibilidades de participação social e econômica destas mulheres na           

sociedade em que estão inseridas. 

 

2. Mulheres empreendedoras 

 

Há algum tempo as mulheres vem mostrando sua força e se destacando cada vez              

mais nos diversos setores da economia. Elas estão no comércio, na indústria criativa, na              

prestação de serviços e negócios digitais, mostrando que cada vez mais o            

empreendedorismo não é exclusivamente masculino. O empreendedorismo       

feminino tem sido uma ferramenta que iguala os direitos entre os sexos, devido as             

mulheres estarem ocupando posições que estão se tornando mais relevantes no mundo            

dos negócios, com isso as mulheres passam a reivindicar o reconhecimento como            

personagens participantes do crescimento econômico de sua cidade, estado e país no            

qual estão inseridas. 

Conforme o Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro         

e Pequenas Empresas, pesquisa elaborada pelo Sebrae que analisou a presença feminina            

nos pequenos negócios – aqueles que faturam até R$ 3,6 milhões por ano – entre os                
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anos de 2001 e 2011, as mulheres vem ganhando cada vez mais espaço à frente das                

pequenas e médias empresas no Brasil. 

Uma parte da sociedade muitas vezes se assusta com o aumento da atividade do              

empreendedorismo feminino, pois essa parcela da sociedade havia renegado a mulher de            

exercer um papel principal na economia, seja por questões culturais ou descrença no             

potencial empreendedor da mulher, devido estarmos inseridos em uma sociedade          

patriarcal, onde o homem é o centro. Para ter experiência com a descrença nas mulheres               

empreendedoras não é necessário sair do Brasil, infelizmente ainda é comum que            

homens não queiram ter mulheres como suas superiores no trabalho, e quando precisam             

se submeter a essa situação, não aceitam que a mulher possui as competências             

necessárias para exercer a função de chefe ou superior. 

Muitos fatores levam diversos homens e mulheres a iniciarem suas carreiras           

no empreendedorismo, mas as pesquisas mostram que o empreendedorismo é         

procurado, principalmente pela questão financeira, mas para as mulheres esse motivo           

não é o mais importante, para elas a principal necessidade é atingir satisfação pessoal.              

As mulheres também iniciam a vida no empreendedorismo por possuir vontade de fazer             

a diferença e trazer algo novo e positivo para o meio em que vivem. 

Independente das motivações que fazem as mulheres empreenderem, o         

diferencial é que a presença das mulheres no empreendedorismo tem influenciado novas            

tendências e isso faz com que se crie um ciclo vicioso que se auto alimenta. 

 

3. A proposta de pesquisa nas Missões 

 

A pesquisa sobre as mulheres empreendedoras da Região das Missões é uma            

forma de destacar e aprender sobre as mulheres que, muitas vezes são esquecidas pela              

sociedade. Neste caso ainda mais por estarem inseridas em uma região onde ainda             

prevalece uma cultura patriarcal intrínseca, onde o centro de tudo continua sendo o             

homem. Essa pesquisa buscou compreender a atuação dessas mulheres na dimensão           

econômica e social, no âmbito da economia criativa.  
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A proposta foi analisar como as práticas das mulheres empreendedoras,          

cadastradas no programa Microempreendedor Individual, contribuem com as políticas         

públicas para as mulheres e também para o fomento da economia criativa. Com isso foi               

possível apresentar dados e informações precisas sobre a interferência das mulheres na            

sociedade. A pesquisa também buscou apresentar os dados coletados e mensurados           

sobre o sexo feminino registrado no Portal do Microempreendedor, para assim possuir            

registros precisos da atuação das mulheres nesse meio em que elas estão inseridas. 

Estes dados serão utilizados novamente para serem comparados com novas          

coletas sobre 2017 para que sejam analisados para saber quantas mulheres continuam            

ativas na economia criativa e quantas se inseriram nesse meio durante o período da              

pesquisa. 

 
 

4. Sobre a Indústria Criativa  

 

A indústria criativa surgiu em meados dos anos 90 na Austrália como uma             

extensão do conceito de indústria cultural. A partir disso, vários países como o Reino              

Unido, a Rússia e o próprio Brasil foram adotando e expandindo seus mercados em              

torno da indústria criativa. Com isso, este movimento levou ao “reaquecimento” da            

economia criativa no mundo. 

Assim, várias organizações (econômicas, políticas, acadêmicas, culturais e        

sociais) passaram a refletir e debater sobre o que são as indústrias criativas, preocupados              

principalmente em definir e incluir as atividades criativas e culturais em contextos            

específicos. A indústria criativa tem como objetivo “englobar todas as atividades que            

produziriam e difundiriam bens e serviços com conteúdos culturais e sujeitos aos            

direitos autorais” (LIMA, 2006, p 103).  

As indústrias criativas emergem num ambiente em que se percebe que a             

produção de produtos e bens culturais engloba muito mais do que apenas o tempo e a                
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técnica para elaboração de um determinado produto, pois, na verdade há um valor             

intelectual que na maioria das vezes não é possível medir em valor monetário.  

Desta forma, as indústrias criativas assumem um papel estratégico – social e            

econômico – por meio do reconhecimento de atividades em que a criatividade se             

constitui como elemento fundamental do processo produtivo de bens e serviços. E            

assim, a produção destes bens e serviços, é ao mesmo tempo um veículo de uma               

mensagem cultural, um processo capaz de incluir e gerar renda e trabalho para grupos              

muitas vezes excluídos pelas grandes indústrias do mercado. 

As indústrias criativas de acordo com o Relatório de Economia Criativa de 2010,             

da XI Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD),           

podem ser definidas como: 

São os ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e           
serviços que utilizam criatividade e capital intelectual como        
insumos primários; Constituem um conjunto de atividades       
baseadas em conhecimento, focadas, entre outros, nas artes, que         
potencialmente geram receitas de vendas e direitos de        
propriedade intelectual; - Constituem produtos tangíveis e       
serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com conteúdo       
criativo, valor econômico e objetivos de mercado; -        
Posicionam-se no cruzamento entre os setores artísticos, de        
serviços e industriais; - Constituem um novo setor dinâmico no          
comércio mundial (2010, p. 38). 

 

Com esta compreensão da UNCTAD (2010), países como o Brasil ampliaram o            

debate sobre as indústrias criativas considerando principalmente a realidade (social,          

cultural, política e econômica) na qual estas se desenvolvem, dito de outro modo, o              

local onde se encontram os indivíduos desses setores. 

Diante disto, em 2010 o Ministério da Cultura cria a Secretaria da Economia             

Criativa e no ano seguinte apresenta o Plano da Secretaria da Economia Criativa:             

políticas, diretrizes e ações 2011-2014, com objetivo não apenas de definir, mas            

principalmente, de estabelecer princípios norteadores (diversidade cultural,       

sustentabilidade, inovação e inclusão social) para as políticas públicas para a economia            

criativa no país.  
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Uma das preocupações do MinC (2011) foi estabelecer que no Brasil, as            

indústrias criativas seriam denominadas como setores criativos, por uma questão do           

significado da palavra “indústria” que no inglês significa “setor”, ou seja, conjunto de             

organizações que realizam uma atividade comum. E a partir desta compreender definir            

como setores criativos: “todos aqueles cujas atividades produtivas têm como processo           

principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do             

preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica” (p. 21).  

 

 
5. Comunicação para Indústria Criativa 

 
 

Dentre as profissões que trabalham no âmbito da comunicação, temos as           

atividades de relações públicas, as quais iniciaram no século XX, quando diversas            

corporações e indústrias dos Estados Unidos realizavam suas negociações de modo           

obscuro, visando apenas o lucro e não se importavam com seus funcionários e muito              

menos com seus clientes. 

O termo relações públicas foi usado pela primeira vez em 1807, durante um dos              

discursos do então presidente Thomas Jefferson, ao Congresso Norte Americano, em           

que o mesmo substitui o termo “estado de pensamento” por “relações públicas” para             

demonstrar que o povo tinha necessidade de receber as prestações de contas de seu              

governo (Cesca, 2012, p.16). 

No Brasil o primeiro departamento nacional de relações públicas foi criado em            

1914, em São Paulo. O país foi, também, um dos pioneiros a regulamentar a atividade               

no mundo, com a Lei n° 5.377, de 2 de dezembro de 1967 que define a profissão como: 

a atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para          
estabelecer e manter a compreensão mútua entre uma instituição         
pública ou privada e os grupos e pessoas a que esteja direta ou             
indiretamente ligada constituem o objeto geral da profissão liberal ou          
assalariada de relações públicas. 
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Após anos da sua implementação na sociedade, as atividades de          

relações-públicas já receberam várias definições, conforme o contexto em que se           

desenvolveram. No Brasil, segundo Cesca as “Relações Públicas é uma profissão que            

trabalha com comunicação, utilizando todos os seus veículos/instrumentos para         

administrar a relação da empresa com os seus públicos” (2012, p.14). 

Para dar conta deste binômio, organização-públicos, o profissional de         

relações-públicas desenvolve as suas principais funções tais como de assessoria e           

consultoria; pesquisa; planejamento; execução; e avaliação num processo cíclico e          

dinâmico tendo em vista a necessidade de acompanhar as transformações sociais,           

culturais, econômicas e tecnológicas pelas quais passam as organizações e os           

indivíduos. Kunsch (2003) ao definir essas funções, faz um alerta afirmando que o             

planejamento é o alicerce de toda e qualquer atividade de relações públicas, embora se              

reconheça a importâncias de todas as demais. 

Sendo que para desenvolver estas atividades na prática o profissional de           

relações-públicas adota diferentes técnicas e veículos de comunicação dirigida, e dos           

seus mais variados instrumentos, caracterizando essa comunicação como uma estratégia          

de diferenciação do seu trabalho direcionado a cada um dos públicos da organização             

identificados em suas pesquisas. A comunicação dirigida para Teobaldo de Andrade “se            

apresenta como a especificação e personalização da informação”, e ainda segundo o            

autor a mesma pode ser definida como “a forma de comunicação que tem por finalidade               

transmitir, conduzir e algumas vezes recuperar a informação para estabelecer a           

comunicação limitada, orientada e frequente, com selecionado número de pessoas          

homogêneas e conhecidas” (2001, p. 34). 

Desta forma, a função do relações-públicas consiste em manter a boa relação da             

organização com o local onde atua e com os seus diversos públicos, utilizando-se para              

isso todos os instrumentos legais que estão ao seu alcance, visando com isso atender as               

necessidades da organização e dos públicos de maneira recíproca. Enquanto atividade           

ainda é possível conceber as relações públicas como integrada ao sistema social da             

organização, numa relação ‘organização-públicos’. É a partir disso que surgem ‘os           
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relacionamentos’, e para os quais diversas dimensões (cultura, turismo, sustentabilidade,          

etc.) podem ser adotadas como estratégia de comunicação da organização com seus            

públicos, que Simões (1995) menciona como a harmonização de interesses dentro de            

um sistema. 

Com isso podemos inferir que o profissional de relações públicas pode, assim            

como os demais profissionais da área da comunicação, aproximar as pessoas das            

organizações na qual atua, estreitar relacionamentos com os funcionários, clientes,          

acionistas e muitos outros públicos que a organização deseja atingir. É importante            

lembrar que, as mulheres empreendedoras podem trabalhar tanto de maneira individual           

quanto formarem um grupo de mulheres e criarem uma organização para elas. As             

atividades de comunicação e, principalmente de relações públicas, podem ser planejadas           

e executadas tanto para uma pessoa quanto para um organização com diversos            

colaboradores. 

 

6. Análise dos resultados da pesquisa de 2016 
 

Analisando a pesquisa é visível que a presença das mulheres no Programa            

Microempreendedor Individual, é inferior à dos homens, porém quando observamos os           

dados do setor da indústria criativa separadamente, com base nas atividades CNAE, por             

domínios culturais, a participação das mulheres ocupa 70% do setor criativo, com            

destaque para o campo do Desenho e Serviços Criativos, que inclui moda, design             

gráfico, paisagismo, design interiores, serviços de arquitetura e publicidade. 
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Gráfico 1 – Gráfico número de homens, mulheres e total 

 

Obtêm-se como resultado da pesquisa, os seguintes dados: 56,6% homens e           

43,3% mulheres no MEI geral, sendo 1829, ou seja, 68,22% das mulheres trabalhando             

com Indústria Criativa e 852, ou seja, 31,78% dos homens trabalhando com Indústria             

Criativa. Quando as tabelas são separadas por gênero temos um total de 870 pessoas              

atuando nas atividades nucleares, sendo 480 mulheres (55,17%) e 390 homens           

(44,83%), e um total de 1813 pessoas atuando nas atividades relacionadas, com 1349             

mulheres (74,4%) e 464 homens (25,6%). 

Na comunicação não é diferente, os seguintes dados nos mostram que, no campo             

dos Meios Audiovisuais e Interativos nove pessoas estão trabalhando, as mulheres           

ocupam 55,56% dessas vagas, ou seja, cinco mulheres e os homens ocupam 44,44% das              

vagas, ou seja, somente quatro homens trabalham neste meio. A diferença é pequena se              

formos comparar com a o Setor da Indústria Criativa, mas precisamos pensar que há              

poucos anos as mulheres nem estavam inseridas no mercado de trabalho, e hoje no              

Campo da Comunicação elas estão em maior número que os homens. 

Segundo a classificação da Unesco, o Setor Criativo tem uma concentração de            

mulheres atuando nas áreas descritas, com uma diferença muito grande em relação a             

quantidade de homens que atuam na mesma. As mulheres atuam mais em atividades             
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que estão relacionadas à moda, design gráfico, paisagismo, design de interiores,           

serviços de arquitetura e publicidade.  

Com a pesquisa realizada sobre as mulheres criativas que atuam na Região das             

Missões, é possível perceber a grande atuação delas na Indústria Criativa, no setor da              

Comunicação e no Portal do Microempreendedor Individual, ultrapassando os homens e           

mostrando assim o quanto esse mercado tem a crescer e continuar fomentando as             

indústrias criativas, gerando consequentemente, inúmeras outras pesquisas nesse campo         

para análise e aumento das informações coletadas. Além disso, observa-se que as            

atividades compreendidas pela economia criativa e comunicação tendem a criar e           

ampliar as oportunidades para as mulheres. 

 
 

7. Considerações Finais 
 

O presente trabalho, assim como a pesquisa, visa dar visibilidade para as            

mulheres empreendedoras da Região das Missões e também apresentar que a           

comunicação é também uma atividade da indústria criativa. Isso nos dá também a             

possibilidade de organizar e melhorar ações e projetos para inserir essas mulheres no             

meio institucional e contribuir para a expansão de seus negócios através da            

comunicação. Pois o meio em que elas se encontram inseridas é majoritariamente            

constituído pela participação e controle dos homens, mas pode-se mudar isso no            

decorrer do tempo, pois cada vez mais as mulheres buscam seu espaço na sociedade. 

Sendo assim, buscamos contribuir com estudos sobre a inserção das mulheres,           

tanto no meio socioeconômico quanto na cultura em que estão inseridas, pois, de             

qualquer forma, elas já atuam em grande parte dos processos que existem, mas não              

possuem visibilidade. As mulheres podem utilizar a comunicação para o trabalho para            

aumentarem a visibilidade e conhecimento delas mesmas tornando-se mais fácil criar           

novas parcerias e expandir os trabalhos que elas produzem. 

Portanto, acredita-se que a pesquisa se torna relevante, pois busca potencializar a            

ação das mulheres empreendedoras na sociedade em que estão inseridas. Com isso            
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podemos destacar, também, a contribuição dessas mulheres na movimentação da          

economia local e regional, e também, minimizam a taxa de desemprego do local em que               

estão inseridas. 
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